
 

 

 

 

 

 

LCH FIREWORKS A/S 

Stensgårdvej 1 

5500 Middelfart 

E-mail nb@thansen.dk 

 

 

 

 

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt 
Vejle Kommune har den 21. februar 2023 modtaget ansøgning fra LCH 

Fireworks A/S, om tilladelse til midlertidigt at flytte et containerlager med 

10 x 10 Ton NEM. Oplaget fordeles på 3 placeringer i tilknytning til LCH 

Fireworks A/S, Vandel Erhvervspark - kortbilag 1. 

 

• Placering 1, Afskydnings pladsen. 4 x 10 Containere 

• Placering 2, Forenden af hovedbanen mod vest. 4 x 10 Container 

• Placering 3, Forenden af sydlige parallelbane 2 x 10 Container 
  

Vejle Kommune har iht. nedstående truffet afgørelse om, at flytningen af la-

geret ikke kræver tilladelse efter risikobekendtgørelsen, miljøbeskyttelseslo-

ven eller miljøvurderingsloven. 

 

Afgørelse – risikoaccept 

Risikomyndighederne har vurderet, at midlertidig flytning af 10 x 10 ton 

NEM i container på de ønskede placeringer ikke vurderes som væsentlig 

ændring jf. risikobekendtgørelsens2 §8 stk. 3. Anmeldelse efter risikobe-

kendtgørelsens §8 stk. 1 og stk. 2 er derfor ikke nødvendig. 

 

Afgørelse - miljøbeskyttelsesloven 

Vejle Kommune vurderer, at det ansøgte, ikke giver anledning til forøget 

forurening. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens §33, stk. 11, er derfor 

ikke påkrævet.  

 

Afgørelse - miljøvurderingsloven 

Vejle Kommune vurderer, at den midlertidige flytning af containerlageret 

kan udelukkes at have væsentlig skadelige virkninger på miljøet. Den mid-

lertidige flytning af containeroplaget skal derfor ikke screenes jf. miljøvur-

deringslovens3 §16 jf. bilag 2, punkt 13a. 

 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 
2 Bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 
3 Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 
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Ejd. nr.: 

Kontaktperson: 

Betina Uttrup 

Lokaltlf.: 76 81 24 19  

 

E-post:BEUPE@vejle.dk  

Her bor vi: 

Kirketorvet 22, 7100 Vejle 

 

 

 

Teknik & Miljø - Industri & Landbrug 
Kirketorvet 22, 7100 Vejle Tlf.: 76 81 22 30 
teknikogmiljo@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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Oplysninger til vurdering af sagen 

LCH Fireworks A/S har tilladelse til oplag af fyrværkeri i containere på den tidligere landings-

bane. Erhvervsparks Vandel som ejer området, skal i en afgrænset periode bruge området til an-

det. LCH ønsker derfor midlertidig at flytte 10x10 ton NEM i container, fordelt på 3 nye place-

ringer i tilknytning til LCH Fireworks A/S på Vandel Erhvervspark, frem til 1. oktober 2023. 

 

Oplaget flyttes til 3 nye placeringer iht. Kortbilag 1 

• Placering 1, Afskydnings pladsen. 4 x 10 container  

• Placering 2, Forenden af hovedbanen mod vest. 4 x 10 container 

• Placering 3, Forenden af sydlige parallelbane 2 x 10 Container 

 

LCH Firework A/S er miljøgodkendt risikovirksomhed. Virksomhedens aktiviteter må derfor 

ikke udvides, eller ændres på en måde der giver anledning til øget miljøpåvirkning eller risiko 

for større uheld uden forudgående tilladelse. Midlertidig flytning af containeroplag, vurderes 

ikke af medfører øget miljøbelastning, da aktiviteterne forbliver uændret blot på en anden place-

ring. Aktiviteterne herunder kørsel med truck mm. medfører ikke yderligere støj til området og 

omkringliggende boliger. Flytningen af oplaget til de 3 midlertidige placeringer, vurderes ikke at 

øge risikoen for større uheld. LCH Fireworks A/S har i forbindelse med ansøgningen oplyst, at 

områderne afspærres med en mur af containere, som hindrer adgang for uvedkommende til opla-

gene. Sikkerhedszone for hver af de 3 midlertidige oplag ligger indenfor området af Erhvervs-

park Vandel. 

 

Kommunen vurderer, at den midlertidige flytning af 10x10 ton NEM i container ikke er godken-

delsespligtig i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen eller risikobekendtgørelsen. Med ud-

gangspunkt i ovenstående vurderer kommunen, at den midlertidige flytning af lageret kan ude-

lukkes at have en væsentlig påvirkning af miljøet, ændringen er derfor ikke omfattet af miljøvur-

deringslovens screeningspligt. 

 

Vejle Kommune gør opmærksom på, at så længe afskydningspladsen (placering 1) anvendes til 

midlertidigt oplag af container med fyrværkeri, så kan den ikke anvendes til testaffyring og egen-

kontrol af fyrværkeri. 

 

Vejle Brandvæsen har den 1. marts 2023 meddelt tilladelse iht. Bekendtgørelse nr. 1798 - God-

kendelse til midlertidig opbevaring af indtil 10 X 10 ton NEM i container uden for detailledet, på 

adressen Vandel Erhvervspark hos LCH Fireworks A/S – vedlagt som bilag 2. 

 

Er der spørgsmål til afgørelsen kan jeg selvfølgelig kontaktes. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Betina Uttrup 

 

 

Bilag.: 

1. Kort med placering af de 3 midlertidige oplag 

2. Tilladelse fra Vejle Brandvæsen af 1. marts 2023 
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Kopiliste.: 
• Arbejdstilsynet, Eltangvej 232, 6000 Kolding, att.: Bo 

Toftgård bto@at.dk 

• Sikkerhedsstyrelsen, pep@sik.dk 

• Vejle Brandvæsen, Norgesvej 1, 7100 Vejle, Jan Leh-

mann janle@vejle.dk 

• Sydøstjyllands Politi, Holmboes Allé 2, 3. sal, 8700 

Horsens, att.: Ken Fenger, sojyl-politistab-plan@po-

liti.dk  

• Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning 

Syd, Nytorv 2,1 sal, 6000 Kolding, sesyd@sst.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, 

fr@friluftsraadet.dk og trekantomraadet@friluftraa-

det.dk 

 

 

 

Klagevejledning 
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Vejle Kommunes hjemmeside www.vejle.dk/afgoelser 

den 6.marts 2023. 

 

Afgørelse vedrørende miljøgodkendelse og risikoaccept kan ikke påklages til anden administra-

tiv myndighed jf. Godkendelsesbekendtgørelsen §56 stk. 1 og Risikobekendtgørelsen §28. 

 

Hvis du ønsker at klage over afgørelse efter Miljøvurderingsloven, kan du klage til Miljø- og Fø-

devareklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er offentliggjort. 

 

Du klager 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 videresendelsen. 

 

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, 

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

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

klagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. 

Indbringelse for domstol 

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder, eller 

- hvis sagen påklages - inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger. 
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