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Afgørelse om at miljøvurdering af ledningsnet ikke er nødvendig 

 
Hedensted Kommune har den 10. oktober 2022 modtaget en VVM-anmeldelse i forbin-
delse med udvidelse af ledningsnettet til fjernvarme i Hedensted Syd.  
 
 
Kommunens afgørelse 
 
På baggrund af en VVM-screening vurderer Hedensted Kommune, at etablering af led-
ningsnettet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at projektet derfor ikke skal 
gennemgå en miljøvurdering (VVM).  
 
Afgørelsen er truffet efter § 21 i lov om miljøvurdering af planer, programmer og af kon-
krete projekter (VVM)1. Denne afgørelse er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, 
at projektet ikke skal gennemgå en VVM-proces. 
 
 
Sagens oplysninger 
 
Projektet er screenet jf. punkterne i lovens bilag 6, da det er omfattet af lovens bilag 2, 
nr. 3 b) ” Industrianlæg til transport af gas, damp og varmt vand (projekter, som ikke er 
omfattet af bilag 1).” 
 
Ledningsnettet til fjernvarme i Hedensted udvides til at omfatte Hedensted Syd. 
 
Vurdering 
 
Det vurderes, at der vil kunne forekomme mindre mængder støj i forbindelse med an-
lægsarbejdet. 
 
Projektet forventes at frembringe en mindre mængde affald såsom rester af fjernvarme-
rør og emballage. Det er angivet, at alt affald bortskaffes til godkendt modtager. 
 
Projektet indebærer ikke opbevaring af råstoffer eller mellemprodukter. Ledningsnettet, 
bestående af fjernvarmerør, vil komme til at transportere rent PH justeret, afsaltet vand. 

 
1 Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) 
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Ledningsnettet vil komme til at løbe gennem et område med drikkevandsinteresser. Pro-
jektet er også delvist beliggende i indvindingsoplandet (IOL) uden for OSD til Daugård 
Vandværk, og derfor er det et krav fra Hedensted Kommune, at der etableres lækage-
overvågning.  
 
Der er registeret jordforurening inden for projektområdet. Såfremt der skal anlægges 
stikledninger til de pågældende ejendomme, adviseres Region Midtjylland og Hedensted 
Kommune i forhold til håndtering af potentiel jordforurening.  
 
Indenfor projektområdet er der beskyttede søer, som ikke må berøres på nogen måde.  
 
Det nærmeste Natura 2000 område er område nr. 78 ”Skove langs nordsiden af Vejle 
Fjord”, som ligger cirka 3,3 kilometer væk. På grund af afstanden og projektets karakter 
vurderes det ansøgte ikke at have indflydelse på Natura 2000 områdets udpegnings-
grundlag.  
 
Indenfor projektområdet findes den rødlistede art grønbenet rørhøne, og der er udbredel-
sesområde for bilag IV arterne strandtudse, markfirben, stor vandsalamander, odder, 
spidssnudet frø, og sydflagermus. Det vurderes ikke at projektet vil forringe levevilkå-
rene for grønbenet rørhøne, eller dyre- og planterater omfattet af Habitatdirektivets bilag 
IV. 
 
Det fremgår ikke af VVM-anmeldelsen at der i forbindelse med projektet skal krydses 
vandløb. 
 
Generelt kan det dog siges, at alle krydsninger af vandløb kræver tilladelse efter vand-
løbsloven. I den proces vil kommunen forholde sig til de enkelte krydsninger, og sikre at 
krydsningen ikke har nogen væsentlig virkning på vandløbsmiljøet. Der vil typisk blive 
stillet krav om styret underboring eller lign, hvor evt. gennemgravning af profilen kan få 
negative konsekvenser for vandløbets stabilitet, vandføring, naturtilstanden eller påvirke 
vandløbet negativt på anden vis. 
 
Det er kommunens vurdering, at eventuelle krydsninger af vandløb, efter godkendelse 
iht. vandløbsloven senere i processen, kan udføres sådan, at de på ingen vis vil påvirke 
vandløbene negativt. 
 
Samlet set vurderes det, at projektet ikke giver anledning til væsentlig påvirkning af det 
omgivende miljø, hverken med hensyn til forurening, beskyttede naturtyper og fredede 
områder eller menneskers sundhed. 
 
 
Offentliggørelse  
 
Afgørelsen offentliggøres på Hedensted Kommunes hjemmeside www.hedensted.dk un-
der offentliggørelser/VVM afgørelser den 28.10.2022. 
 
 
Klagevejledning  
 
Klagevejledningen er vedlagt som bilag 1. Klagefristen er 4 uger efter offentliggørelsen 
på hjemmesiden.  
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Med venlig hilsen 
 
 
Ida Weber Jørgensen 
Miljøplanlægger 
 
 
Kopimodtagere:  
 
Danmarks Naturfredningsforening  
Friluftsrådet  
Sundhedsstyrelsen  
Styrelsen for Patientsikkerhed – Tilsyn og Rådgivning Nord 
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Bilag 1  
 
Klagevejledning 
 
Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af  
 

 Ansøgeren 
 Styrelsen for Patientsikkerhed – Tilsyn og Rådgivning Nord 
 Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen  
 Klageberettigede foreninger og organisationer. 

 
Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på www.hedensted.dk. Klagefristen er fire uger 
efter datoen for offentliggørelse. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Heden-
sted Kommune via Klageportalen. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har god-
kendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor 
klagefristen udløber. 
 
Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal 
anvende Klageportalen. Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk eller 
direkte på http://www.kpo.naevneneshus.dk 
 
Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klagepor-
talen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside. På http://www.kpo.naevneneshus.dk kan klager finde information om, 
hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” 
samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklage-
nævnet. 
 
Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder 
efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen. 
 
Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der 
indbetales et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for 
virksomheder og organisationer. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyr-
ordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.  

Gebyret tilbagebetales, hvis  
 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  
 klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  
 klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse 

eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompe-
tence.  

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af 
frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle 
sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret ikke. 

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer 
uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive 
fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myn-
dighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodnin-
gen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmod-
ning kan imødekommes. 

http://www.hedensted.dk/
http://www.kpo.naevneneshus.dk/
http://www.kpo.naevneneshus.dk/
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Udnyttelse af tilladelsen inden klagefristens udløb, herunder påbegyndelse af bygge– og 
anlægsarbejder, sker på eget ansvar, og indebærer ingen indskrænkninger i klagemyn-
dighedens ret til at ændre eller ophæve tilladelsen jf. miljøbeskyttelseslovens § 96. 
 
 
 


