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Forord
Byrådet har besluttet, at den gældende kommuneplan skal ændres, ved at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.
Kommuneplanen er den samlede plan for kommunens fysiske udvikling de næste 12 år. Det er planloven der bestemmer,
hvornår der skal udarbejdes en kommuneplan.
Kommuneplanen handler om, hvor og hvordan man kan bygge i eksisterende og nye byområder. Der er også retningslinjer for bebyggelse udenfor byerne på landet og i landsbyerne. Kommuneplanen sætter retningslinjer for udformning af
byområder, placering af boliger, arbejdspladser, butikker, offentlige institutioner, trafik og grønne områder.
Tillægget består af en redegørelse, eksisterende rammer og fremtidige rammer. Redegørelsen beskriver, hvorfor byrådet
ønsker at ændre kommuneplanen med et tillæg. De eksisterende rammer fastlægger indholdet af lokalplaner, og de fremtidige rammer kan være helt nye rammer eller ændring af de eksisterende rammer.
Kommuneplantillæggets retsvirkninger
Ifølge planlovens § 12 betyder kommuneplantillægget, at byrådet kan modsætte sig opførelse eller ændret anvendelse af
bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen er i strid med rækkefølgebestemmelser og bestemmelserne i kommuneplanens rammedel. Der kan dog ikke nedlægges forbud, når området er udlagt til offentligt formål i kommuneplanen,
eller hvis området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Proces
08.05.2019 Vedtagelse af forslaget i byrådet
14.05.2019 - 09.07.2019 Offentlig høring
02.10.2019 Endelig vedtagelse i byrådet
07.10.2019 Offentliggørelse
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Indledning
Baggrund
Vejle Kommune har igangsat lokalplanlægning for at give mulighed for at
opføre et biogasanlæg i tilknytning til landbrugsejendommen Kiddegårdsvej
1-3. Området består i dag af landbrugsjord i landzone og er ikke omfattet
af kommuneplanens rammer. Lokalplanlægning og etablering af biogasanlæg
kræver derfor, at der udlægges en ny ramme for et område på ca. 1,7 ha til
tekniske formål i kommuneplanen.

Særlige drikkevandsinteresser/nitratfølsomme indvindingsoplande
Planområdet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser og
nitratfølsomme indvindingsoplande. I planerne stilles der blandt andet krav
om, at arealer til køreveje, om- og aflastningsarealer, etableres med fast
belægning. På baggrund af dette vurderes det, at planerne ikke kan give
anledning til forurening af grundvand og drikkevand.

Fordebat
Kommuneplantillægget har været i fordebat i perioden fra den 14.01.2019 til
den 28.01.2019. Der indkom ingen bemærkninger eller forslag i høringsperioden.

Habitatdirektivet
Vejle Kommune har ikke kendskab til, at der i planområdet forekommer
dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV. I 1998 blev der
registreret Bilag IV – arten løgfrø i en mindre sø, ca. 150 meter sydvest for
plan-området. I 2007 gennemførtes en undersøgelse af løgfrø på lokaliteten, og der fandtes ikke mere tegn på løgfrø.
Kommunen vurderer derfor, at planen kan realiseres, uden at projektet vil
beskadige eller ødelægge væsentlige yngle- eller rastepladser for flagermus
og andre dyrearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV.
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Miljøscreening
Et biogasanlæg skal screenes fordi anlægget er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 11b Anlæg til bortskaffelse af affald, og produktionen
af el er omfattet af bilag 2 pkt. 3a Industrianlæg til fremstilling af elektricitet,
damp og varmt vand.
Vejle Kommune har vurderet, at det projekt, som planerne giver mulighed for,
har en sådan karakter og omfang, at der skal gennemføres en miljøvurdering
af planerne.
Planerne er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen,
menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske
faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte
katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold
mellem disse faktorer.
På baggrund af ovenstående er der foretaget en afgrænsning af miljørapportens indhold.
Generelt er området kendetegnet ved, at der ikke er landskabsmæssige,
naturmæssige eller kulturmæssige udpegninger, som påvirkes væsentligt af
planerne.
Planerne giver mulighed for et større bygge- og anlægsprojekt, der vil indebære en visuel og oplevelsesmæssig ændring af arealet. Dette belyses
nærmere i miljørapporten.
Etablering af et biogasanlæg kræver et kommuneplantillæg, som udlægger
området til tekniske formål, biogas. Området ændres fra landbrugsjord i
landzone til et teknisk område i landzone, med en maksimal miljøklasse 6.
Dette belyses nærmere i miljørapporten.
Med hensyn til de øvrige forhold i screeningen vurderes det, at de ikke har
væsentlige indvirkninger på miljøet.
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Gældende ramme
Området er i dag landbrugsjord i landzone og er ikke omfattet af en gældende
kommuneplanramme.

Ændring af rammer
Ny ramme 99.T.14
Område til tekniske formål ved Kiddegårdsvej
Bebyggelsesprocent: 60
Bebyggelsesprocent gælder for den enkelte grund.
Maks. antal etager: 2
Maks. bygningshøjde i meter: 13
Min. tilladte miljøklasse: 1
Maks. tilladte miljøklasse: 6
Områdets anvendelse
Teknisk anlæg i form af biogasanlæg med de nødvendige tilhørende bygninger, plansiloer, tanke, teknikhuse og maskinhus.
Bebyggelsens omfang og udformning
Bebyggelse må maksimalt have en højde på 13 meter og skal udføres i dæmpede mørke jordfarver.
Zonestatus
Landzone
Notat
Hvis området ikke længere anvendes til tekniske formål i form af biogasanlæg, skal kommuneplanrammen ophæves, og området føres tilbage til
landbrugsformål.
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1
3

97C

99.T.14

Signatur
Ny kommuneplanramme

Fremtidige forhold
1:5.000

Matrikelskel
Bygninger med husnummer

Afgrænsning af den nye kommuneplanramme 99.T.14.
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Teknik & Miljø • Plan
Kirketorvet 22 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 22 30
E-post: plan@vejle.dk

S A M M E N F A T T E N D E
R E D E G Ø R E L S E
Miljøvurdering af lokalplanforslag nr. 1299 og forslag til
tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-29 Område til teknisk
anlæg ved Kiddegårdsvej, Jelling.
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BILAG TIL LOKALPLAN NR. 1299
VEJLE KOMMUNE

L Æ S E V E J L E D N I N G

Hvad er en miljøvurdering?

og myndigheder, ved at der udarbejdes en sammenfat-

I henhold til miljøvuderingsloven skal der foretages

tende redegørelse. Indsigelserne kan medføre ændringer

miljøvurdering af planer og programmer, som kan få en

i planforslaget. Når planen med den sammenfattende

væsentlig indvirkning på miljøet.

redegørelse er endeligt vedtaget, bekendtgøres dette
på kommunens hjemmeside.

På alle planer gennemføres en screening for, om planens
påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der
kræver, at der gennemføres en miljøvurdering. Såfremt
en plan falder ind under lovens bilag 1 eller 2, skal planen
miljøvurderes.

En miljøvurdering omfatter en vurdering af planens
sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder
den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers
sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft,
klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv,
herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk
og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte
katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og
det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

Hvad er en sammenfattende redegørelse?
I henhold til miljøvurderingslovens § 13 skal myndigheden ved den endelige vedtagelse af et planforslag, der
er omfattet af kravet om miljøvurdering, udarbejde en
sammenfattende redegørelse.

Redegørelsen skal indeholde:
• Hvordan miljøhensyn er integreret i planen,
• hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,
• hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de
rimelige alternativer, der også har været behandlet, og
• hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige
indvirkninger på miljøet af planen.

Hvordan behandles en miljøvurdering?
En miljøvurdering behandles efter miljøvurderingsloven
og planloven. Bl.a. skal borgerne kunne tage stilling
til miljøvurderingen og komme med indsigelser og
ændringsforslag. Efter indsigelsesfristens udløb skal
byrådet tage endelig stilling til miljøvurderingen, herunder eventuelle indsigelser og ændringsforslag fra borgere
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Miljøvurderingens indhold
Forslag til lokalplan nr. 1299 og forslag til kommuneplantillæg nr. 8 er miljøvurderet i forhold til visuel påvirkning og planområdets miljøklasse.
Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer af konkretet projekter
(VVM) § 13 skal kommunen ved den endelige vedtagelse af et planforslag,
der er omfattet af kravet om miljøvurdering, udarbejde en sammenfattende
redegørelse.
Redegørelsen skal indeholde:
• Hvordan miljøhensyn er integreret i planen.
• Hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning.
• Hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer,
der også har været behandlet.
• Hvorledes myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet
af planen.
Integrering af miljøhensyn
I udarbejdelse af lokalplanen er der taget hensyn til miljøet.
Visuel påvirkning
For at sikre, at biogasanlægget indpasses bedst muligt i landskabet, stiller
lokalplanen krav om farvesætning af anlægget og beplantning omkring det,
samt afskærmning af lyskilder.
Lokalplanen fastsætter, at alle bygninger skal udføres i mørke jordfarver, som
også er vist på visualiseringerne. De mørke farver falder bedre ind i landskabets
farver, og derfor opleves mørke bygninger mindre markante, også på afstand.
Lokalplanen udlægger et fem meter bredt bælte langs lokalplanområdets
afgrænsning mod vest, syd og øst, som skal beplantes med grupper af træer
og buske. Beplantningen vil visuelt bryde anlæggets store bygningsvolumener.
Lokalplanen fastsætter bestemmelse om, at belysning indenfor lokalplanområdet
udformes sådan, at lyskilder afskærmes og ikke blænder.
Planområdets miljøklasse
For at undgå, at der sker en væsentlig negativ påvirkning af det omgivende
miljø, er der foretaget beregninger og vurdering af det planlagte biogasanlægs
påvirkning med lugt, støj, trafik med mere. Sammenholdt med områdets karakter og afstanden til nærmeste boliger og landsbyen Mølvang, er miljøklassen
fastsat til maksimalt 6. Det betyder, at planlægningen sikrer, at der ikke kan
etableres et anlæg med en større påvirkning af miljøet, end det er vurderet,
at det konkrete område kan bære.
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Miljørapportens betydning og offentlighedsfasen
Der er i høringsperioden indkommet i alt 8 høringssvar. 6 af disse er indsigelser
mod planforslagene og miljørapporten, heraf er 1 indsigelse indsendt på vegne
af 42 borgere. Indsigelserne omfatter primært følgende forhold:
A - Lugtgener
Indsigerne føler sig generet af lugt fra husdyrbruget på Kiddegård og er bekymrede for øgede lugtgener fra biogasanlægget.
Ad. A
Det er i lokalplanen fastlagt, at der kan opføres biogasanlæg i maks. miljøklasse
6. Miljøklassen er udtryk for, at denne type virksomhed kan placeres på lokaliteten uden at nabobeboelser påvirkes i væsentligt omfang.
Det er sandsynliggjort gennem OML-beregninger, at et biogasanlæg med den
planlagte størrelse kan overholde de gældende grænseværdier for lugtpåvirkning
ved nærmeste nabobeboelse og nærmeste samlede bebyggelse. Desuden er
det også vurderet, at den kumulative effekt af lugt fra husdyrbrug og biogasanlægget ikke vil medføre en øget lugtpåvirkning i forhold til den påvirkning,
der er fra husdyrbruget i dag.
B - Trafikforhold
Indsigerne er bekymrede for, at projektet vil medføre mere tung trafik gennem
Mølvang og for trafiksikkerheden i området. Indsigerne mener ikke at områdets
veje kan klare den øgede trafik.
Ad. B
Biogasanlægget forventes at medføre i gennemsnit 4 transporter om dagen.
En transport er et køretøj som kører til og fra stedet. Det er ikke fastlagt hvor
transporterne kommer fra, så det kan være fra syd ad Gammelbyvej, fra vest
ad Mølvangvej eller fra øst ad Mølvangvej. Vejnettet vurderes at have den
fornødne kapacitet til de ekstra transporter.
Biogasanlægget kan medføre, at der kommer gennemsnitlig 4 transporter
gennem Mølvang dagligt, hvis alle transporter kommer fra øst.
I 2015 blev der målt en årsdøgntrafik på 881 køretøjer gennem Mølvang by. I
forhold til den eksisterende trafik gennem Mølvang vurderes det kun at være
en mindre forøgelse af trafikken. Den forventede øgning af trafikken med i
gennemsnit fire daglige transporter med lastbil eller traktor, forventes ikke
at medføre en væsentlig påvirkning af trafiksikkerheden set i forhold til den
eksisterende trafik af tunge køretøjer i området.
C - Påvirkning af grundvandet, vandløb og natur generelt
Indsigerne er bekymrede for, at biogasanlægget vil medføre forurening af
grundvandet, det nærliggende vandløb Kiddebæk og naturen generelt. De
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spørger hvordan Vejle Kommune vil sikre kontrol med hvilke materialer der
tilføres anlægget og hvordan udledning på jorden og til vandmiljøet undgås.
Ad. C
Vejle Kommune vil i forbindelse med tilsyn på gårdbiogasanlægget sikre, at
anlægget kun tilføres den biomasse der oplyses, når det konkrete projekt
screenes for VVM-pligt.
Lokalplanen stiller krav om at biogasanlægget skal etableres på særlige
grundvandsbetingelser. Særlige grundvandsbetingelser betyder, at der ikke
må ske nedsivning fra køreveje for tung trafik, der bruges i den daglige drift
af biogasanlægget og fra om- og aflastningsarealer hvor der også forekommer
tung trafik og fra plansilo.
Kørevejene samt om- og aflastningsarealer skal derfor etableres med tæt
belægning og være dimensioneret til forholdene, så et eventuelt spild ikke kan
nedsive på jorden. Regnvand fra tage kan nedsives.
Håndtering og opbevaring af forskellige kemikalier, olie og lignende skal ske så
der ikke kan forekomme nedsivning til jorden.
Lokalplanen stiller krav om, at der anlægges en vold nordvest om biogasanlægget. Volden sikrer, at pileanlægget og vandhullet ikke påvirkes ved uheld på
biogasanlægget, eksplosionsuheld undtaget.
Når der meddeles tilladelse til bassin og udledning til Kiddebæk, vil der blive
stillet krav om et spjæld i udløbsrøret, der har udledning i Kiddebæk. Hermed
sikres, at der kan lukkes for udledning til Kiddebæk.
D - Placering af biogasanlægget
Indsigerne mener at biogasanlægget bør placeres et mere hensigtsmæssigt
sted, hvor det ikke påvirker naboer, natur mm.
Ad. D
Teknik og Miljø vurderer at det er hensigtsmæssigt at placere et mindre biogasanlæg som det planlagte i tilknytning til et husdyrbrug, således at transporten
af biomasser begrænses.
Vejle Kommune har i Kommuneplan 2017-29 udpeget områder, som er velegnede til placering af fælles biogasanlæg. Fælles biogasanlæg er anlæg som
behandler over 200 tons biomasse/dag. Det planlagte anlæg på Kiddegårdsvej
kan maksimalt udvides til at behandle 60 tons biomasse/dag. Det er dermed
ikke et fælles biogasanlæg og er ikke omfattet af kommuneplanens retningslinje.
E - Kvaliteten af vurderingerne i screeningen for miljøvurdering og
miljørapporten.
Indsigerne stiller spørgsmål ved mange af de vurderinger der er foretaget i
screeningen for miljøvurdering og i miljørapporten, samt ved Vejle Kommunes
objektivitet i vurderingerne.
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Ad. E
Teknik og Miljø har udarbejdet planforslagene, screeningen for miljøvurdering
og miljørapprten i overensstemmelse med de gældende regler i planloven og
lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
Samlet indsigelsesnotat
Teknik og Miljø har udarbejdet et samlet notat som redegør for alle de indkomne indsigelser til planforslgene og miljørapporten, samt Teknik og Miljøs
bemærkninger til dem. Notatet er vedlagt som bilag.
Indsigelserne har ikke givet anledning til ændringer i planforslagene.
Alternativer
0-alternativet er, at det planlagte biogasanlæg ikke opføres, og at området
fortsat anvendes som landbrugsjord. Området vil i den situation fremstå som
det gør i dag. 0-alternativet vil betyde, at projektet ikke vil producere CO2neutral energi, og dermed ikke bidrage til de nationale mål om at reducere
CO2-udledningen.
Der er ikke undersøgt alternative placeringer af anlægget, da placeringen i
nær tilknytning til husdyrbruget er afgørende i forhold til, at et anlæg af denne
størrelse er driftsmæssigt og økonomisk hensigtsmæssigt for ansøger.
Samtidig er placeringen i tilknytning til den eksisterede bebyggelse hensigtsmæssig i forhold til den visuelle påvirkning af landskabet, idet anlægget her
vil opleves i sammenhæng med eksisterende landbrugsbyggeri, som har en
lignende karakter og skala.
Overvågning
Ved anmeldelse af det konkrete projekt for hele eller dele af det planlagte
biogasanlæg vil Vejle Kommune sikre, at biogasanlægget ikke påvirker omgivelserne mere, end at det kan rummes indenfor en maksimal miljøklasse 6,
som fastsat i kommuneplantillæg og lokalplan.
Når Vejle Kommune modtager en anmeldelse af et konkret projekt for biogasanlægget vurderes det ved en screening, om anlægget er VVM-pligtigt.
Biogasanlæg, som kan håndtere over 30 ton biomasse om dagen, kræver
miljøgodkendelse.
Det planlagte biogasanlæg kræver byggetilladelse. Det vil i forbindelse med
byggetilladelsen blive sikret, at det ansøgte byggeri overholder lokalplanens
bestemmelser om byggeriets størrelse og udformning. Endvidere vil det blive
sikret, at belysningen er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.
Lokalplanen sikrer ligeledes, at anlægget ikke må tages i brug, før beplantning
er etableret.
Når biogasanlægget er etableret vil Vejle Kommune føre tilsyn med anlægget
efter den gældende lovgivning.
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M I L J Ø R A P P O R T
Miljøvurdering af lokalplanforslag nr. 1299 og forslag til
tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2029
Område til teknisk anlæg ved Kiddegårdsvej, Jelling
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Miljørapporten er fremlagt følgende steder:

2ϑHQWOLJK¡ULQJ
Miljørapporten er fremlagt i 8 uger. Derefter vil

Teknik & Miljø

byrådet tage endelig stilling til rapporten.

Kirketorvet 22
7100 Vejle

Hvis du har indsigelser eller ændringsforslag til
miljørapporten, skal de sendes til

Borgerservicecenter Vejle
Skolegade 1

plan@vejle.dk

7100 Vejle
eller
Vejle Bibliotek
Willy Sørensens Plads 1

Teknik & Miljø

7100 Vejle

Kirketorvet 22
7100 Vejle

Jelling Bibliotek
Møllegade 10
7300 Jelling
Egtved Bibliotek
Tybovej 2
(JWYHG
Give Bibliotek
Rådhusbakken 9
7323 Give
Børkop Bibliotek
Ågade 6
7080 Børkop

Miljørapporten kan ses på Vejle Kommunes
hjemmeside www.vejle.dk/planer eller hentes i
Teknik & Miljø, Informationen, Kirketorvet 22.
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+YDGHUHQPLOM¡YXUGHULQJ"

og myndigheder, ved at der udarbejdes en sammenfat-

I henhold til miljøvurderingsloven skal der foretages

tende redegørelse. Indsigelserne kan medføre ændringer

miljøvurdering af planer og programmer, som kan få en

i planforslaget. Når planen med den sammenfattende

væsentlig indvirkning på miljøet.

redegørelse er endeligt vedtaget, bekendtgøres dette
på kommunens hjemmeside.

På alle planer gennemføres en screening for, om planens
påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der
kræver, at der gennemføres en miljøvurdering. Såfremt
en plan falder ind under lovens bilag 1 eller 2, skal planen
miljøvurderes.

En miljøvurdering omfatter en vurdering af planens
sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, herunder
den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers
VXQGKHGÀRUDIDXQDMRUGEXQGMRUGDUHDOHUYDQGOXIW
klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv,
herunder kirker og deres omgivelser og arkitek-tonisk
og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte
NDWDVWURIHULVLFL RJ XO\NNHU RJ UHVVRXUFHHϑHNWLYLWHW RJ
det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

+YDGHUHQVDPPHQIDWWHQGHUHGHJ¡UHOVH"
I henhold til miljøvurderingslovens § 13 skal myndigheden ved den endelige vedtagelse af et planforslag, der
er omfattet af kravet om miljøvurdering, udarbejde en
sammenfattende redegørelse.

Redegørelsen skal indeholde:
+YRUGDQPLOM¡KHQV\QHULQWHJUHUHWLSODQHQ
KYRUGDQPLOM¡UDSSRUWHQRJGHXGWDOHOVHUGHUHULQGNRPPHWLRϑHQWOLJKHGVIDVHQHUWDJHWLEHWUDJWQLQJ
KYRUIRUGHQYHGWDJQHSODQHUYDOJWSnEDJJUXQGDIGH
rimelige alternativer, der også har været behandlet, og
 KYRUOHGHV P\QGLJKHGHQ YLO RYHUYnJH GH Y

VHQWOLJH

indvirkninger på miljøet af planen.

+YRUGDQEHKDQGOHVHQPLOM¡YXUGHULQJ"
En miljøvurdering behandles efter miljøvurderingsloven
og planloven. Bl.a. skal borgerne kunne tage stilling
til miljøvurderingen og komme med indsigelser og
ændringsforslag. Efter indsigelsesfristens udløb skal
Byrådet tage endelig stilling til miljøvurderingen, herunder eventuelle indsigelser og ændringsforslag fra borgere
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0LOM¡YXUGHULQJDIDOWHUQDWLYHU
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8VLNNHUKHGLPDWHULDOHW

BILAG
Bilag A Kilder
Bilag B Screening
Bilag C Visualiseringer
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INDLEDNING
/RY RP PLOM¡YXUGHULQJ DI SODQHU RJ SURJUDPPHU RJ DI NRQNUHWH SURMHNWHU 990
I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM) skal der foretages miljøvurdering af planer og programmer,
som kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.
På alle planer gennemføres en screening for, om lokalplanens påvirkning af
miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der gennemføres en miljøvurdering. Såfremt en plan falder ind under lovens bilag 1 eller 2, skal planen
miljøvurderes.
En miljøvurdering omfatter en vurdering af lokalplanens sandsynlige væsentlige
indvirkning på miljøet, herunder den biologiske mangfoldighed, befolkningen,
PHQQHVNHUVVXQGKHGÀRUDIDXQDMRUGEXQGMRUGDUHDOHUYDQGOXIWNOLPDWLVNH
faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte
NDWDVWURIHULVLFL RJ XO\NNHU RJ UHVVRXUFHHϑHNWLYLWHW RJ GHW LQGE\UGHV IRUKROG
mellem disse faktorer.
Det er et krav, at der udarbejdes en miljøvurdering af forslag til lokalplan nr. 1299
og forslag til tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2017-2029, da planerne er omfattet
af miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 11b Anlæg til bortskaffelse af affald og
bilag 2 pkt. 3a Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand.

5HGHJ¡UHOVHIRUSODQHQVLQGKROG
Formålet med forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 1299 er at
give mulighed for at opføre et biogasanlæg med nødvendige bygninger, tanke
og tilhørende anlæg.
$QO JJHWHUHWELRJDVDQO JGHUSURGXFHUHUELRJDVXGIUDIDVWHRJÀ\GHQGH
biomasser, primært fra produktionen på landbruget Kiddegårdsvej 1-3.
Lokalplanen giver mulighed for et anlæg, der kan håndtere op til 60 ton biomasse
om dagen. Den producerede biogas afbrændes i et motoranlæg, som er en del
af biogasanlægget. Ved denne proces dannes elektricitet, som føres på elnettet.
Det planlagte biogasanlæg består af tre store tanke med en diameter på 29
meter og en højde på 13 meter, et maskinhus på 800 m2 i 10 meters højde,
samt en række mindre siloer og teknikbygninger.
Når Vejle Kommune modtager en anmeldelse af et konkret projekt for biogasanlægget vurderes det, om anlægget er VVM-pligtigt. Hvis det konkrete anlæg
som opføres, kan håndtere over 30 ton biomasse om dagen, kræver det desuden
en miljøgodkendelse.
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6FUHHQLQJ
I screeningen af, hvilke emner miljørapporten skal omfatte, samt den efterfølgende høring er det vurderet, at de væsentligste forhold er:


9LVXHOSnYLUNQLQJ



3ODQRPUnGHWVPLOM¡NODVVH

Screeningen er vedlagt som bilag A.
Screeningen og afgrænsningen af miljørapporten har været i høring ved MiljøVW\UHOVHQRJ(UKYHUYVVW\UHOVHQLSHULRGHQIUDGHQIHEUXDUWLOGHQPDUWV
2019. Vejle Kommune har ikke modtaget bemærkninger i høringsperioden.
,NNHWHNQLVNUHVXPp
Planen og gennemførelse af miljøvurderingen
Planforslagene giver mulighed for at opføre et biogasanlæg med byggeri i op til
13 meters højde. Anlægget består af tanke og tilhørende maskinhus, siloer og
en række mindre teknikbygninger. Anlægget producerer biogas ud fra faste og
À\GHQGHELRPDVVHUSULP UWIUDSURGXNWLRQHQSnKXVG\UEUXJHW.LGGHJnUGVYHM
1-3. Der kan også tilføres andre typer biomasse.
Planforslagene er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 11b Anlæg
til bortskaffelse af affald, samt bilag 2 pkt. 3a Industrianlæg til fremstilling af
elektricitet, damp og varmt vand, og der er derfor udarbejdet en miljøvurdering.
I miljørapporten beskrives projektets visuelle påvirkning og planområdets miljøklasse. I rapporten vurderes planernes sandsynlige og væsentlige indvirkning
på miljøet, samt alternativer hertil.
Miljøstatus, konsekvenser og afbødning
Lokalplanområdet er i dag landbrugsjord, og ligger umiddelbart syd for husdyrbruget Kiddegårdsvej 1-3. Området er ikke omfattet af en kommuneplanramme,
og kan således kun anvendes til landbrugsformål.
Bebyggelsen på Kiddegårdsvej 1-3 kan betegnes som større landbrugsbyggeri
bestående af stalde, haller og gylletanke, som i alt udgør en samlet bebyggelse på omkring 10.000 m2. Det omgivende landskab opleves som et typisk
dansk landbrugslandskab med et let teknisk præg. Øst for planområdet ligger
landsbyen Mølvang i en afstand af ca. 500 meter, og vest for planområdet
findes 6 vindmøller.
For at kunne vurdere biogasanlæggets visuelle påvirkning af omgivelserne er
der udarbejdet visualiseringer af anlægget. Visualiseringerne viser, at biogasanlægget vil medføre en visuel påvirkning af det omgivende landskab i kraft af
anlæggets størrelse med de 13 meter høje tanke. Biogasanlægget adskiller sig
dog ikke væsentligt fra større landbrugsbyggeri i skala og karakter.
For at sikre, at biogasanlægget indpasses bedst muligt i landskabet, stiller
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lokalplanen krav om farvesætning af anlægget og beplantning omkring det,
samt afskærmning af lyskilder.
Udlægget af et nyt område til tekniske formål i form af biogasanlæg medfører
en væsentlig ændring i det bestående miljø og kan potentielt påvirke boligerne
i den nærmeste landsby Mølvang.
For at undgå, at der sker en væsentlig negativ påvirkning af det omgivende
miljø, er der foretaget beregninger og vurdering af det planlagte biogasanlægs
påvirkning med lugt, støj, trafik med mere. Sammenholdt med områdets karakter og afstanden til nærmeste boliger og landsbyen Mølvang, er miljøklassen
fastsat til maksimalt 6. Det betyder, at planlægningen sikrer, at der ikke kan
etableres et anlæg med en større påvirkning af miljøet, end det er vurderet,
at det konkrete område kan bære.
Miljøbeskyttelsesmål
Biogasanlægget producerer CO2-neutral energi og bidrager dermed til de
nationale mål om at reducere CO2 udledning. Statens mål om landbruget som
leverandør af grøn energi er, at op til 50% af husdyrgødningen i 2020 skal
behandles i biogasanlæg.
Kommuneplan 2017-29 indeholder retningslinjer for placering af biogasanlæg
og for hensyn til landskabsinteresser. Planerne er udarbejdet i overensstemmelse med dette.
Alternativer
Der er ikke undersøgt alternative placeringer af anlægget, da placeringen i
nær tilknytning til husdyrbruget er afgørende i forhold til, at et anlæg af denne
størrelse er driftsmæssigt og økonomisk hensigtsmæssigt for ansøger.
0-alternativet er, at det planlagte biogasanlæg ikke opføres, og at området
fortsat anvendes som landbrugsjord. Området vil i den situation fremstå, som
det gør i dag. 0-alternativet vil betyde, at projektet ikke vil producere CO2neutral energi, og dermed ikke bidrage til de nationale mål om at reducere
CO2-udledningen.
Forslag til overvågning
Ved anmeldelse af det konkrete projekt for hele eller dele af det planlagte biogasanlæg vil Vejle Kommune sikre, at biogasanlægget ikke påvirker omgivelserne
mere, end at det kan rummes indenfor en maksimal miljøklasse 6, som fastsat
i kommuneplantillæg og lokalplan. Det vil i forbindelse med byggetilladelsen
blive sikret, at det ansøgte byggeri overholder lokalplanens bestemmelser om
byggeriets størrelse og udformning.
Biogasanlæg, som kan håndtere over 30 ton biomasse om dagen, kræver
miljøgodkendelse. Efterfølgende føres der miljøtilsyn med biogasanlægget
blandt andet for at sikre, at miljøpåvirkningen overholder gældende regler og
grænseværdier.
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VISUEL PÅVIRKNING
1XY

UHQGHPLOM¡VWDWXV

Lokalplanområdet er i dag landbrugsjord, som ligger umiddelbart syd for husdyrbruget Kiddegårdsvej 1-3. Husdyrbruget består af to ejendomme. Der findes
en bolig på hver ejendom. Bebyggelsen på Kiddegårdsvej 1-3 kan betegnes
som større landbrugsbyggeri bestående af stalde, haller og gylletanke, som i
alt udgør en samlet bebyggelse på omkring 10.000 m2. Bebyggelsen opleves
som en samlet helhed, der også omfatter havearealer nord for boligen Kiddegårsvej 1 og omgivende træbeplantning. Bebyggelsen på Kiddegårdsvej 1-3
og den omgivende beplantning er omgivet af åbne marker på alle sider bortset
fra en stribe nyere beplantning lige nord for bebyggelsen.

¿J/XIWIRWRDI.LGGHJnUG
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0LOM¡EHVN\WWHOVHVPnO
Det fremgår af Kommuneplan 2017-2029 for Vejle Kommune, at i det åbne land
i øvrigt, det vil sige de områder og landskaber, der ligger uden for de udpegede
landskabelige interesseområder, er der også landskabsinteresser og værdier. I
disse områder er det især væsentligt at sikre, at planlægningen for byudvikling,
skovrejsning, større tekniske anlæg m.v. tager hensyn til landskabets karakter
og bæreevne.
0LOM¡YXUGHULQJ
Landskabet omkring planområdet er vurderet med udgangspunkt i landskabskaraktermetoden.
Landskabet er karakteriseret af opdyrkede, forholdsvis jævne moræneflader.
Landskabet er forholdsvis åbent med en markstruktur af store lodder, særligt
omkring Kiddegård, som kendes siden 1500-tallet og langt tilbage har været
en stor, fritliggende gård med større jordtilliggende. Beplantningen i området
består af enkelte levende hegn, småbeplantninger af nåletræer, samt beplantning omkring mindre vandhuller og spredte gårde og huse.
Øst for Kiddegård ligger stationsbyen Mølvang, som er opstået omkring år 1900
LWLONQ\WQLQJWLOMHUQEDQHQVRPO¡EHUFDPHWHUQRUG¡VWIRU.LGGHJnUG9HVW
for Kiddegård findes 6 vindmøller i en afstand af ca. 350 meter fra planområdet.
Syd for planområdet løber Kiddebæk.
Landskabet har en middel skala og opleves som et typisk dansk landbrugslandskab med et let teknisk præg.
For at kunne vurdere biogasanlæggets visuelle påvirkning af omgivelserne er
der udarbejdet visualiseringer af anlægget fra fire forskellige vinkler, vist på
fig. 2. Visualiseringerne er vedlagt som bilag C.
Visualiseringerne viser, at biogasanlægget vil medføre en visuel påvirkning af det
omgivende landskab i kraft af anlæggets størrelse med de 13 meter høje tanke.
Biogasanlægget adskiller sig dog ikke væsentligt fra større landbrugsbyggeri i
skala og karakter. Biogasanlægget placeres i umiddelbar tilknytning til bebyggelsen på Kiddegårdsvej 1-3, og vil derfor opleves som en del af denne helhed.
$IE¡GHQGHIRUDQVWDOWQLQJHU
For at sikre, at biogasanlægget indpasses bedst muligt i landskabet, stiller
lokalplanen krav om farvesætning af anlægget og beplantning omkring det,
samt afskærmning af lyskilder.
Lokalplanen fastsætter, at alle bygninger skal udføres i mørke jordfarver, som
også er vist på visualiseringerne. De mørke farver falder bedre ind i landskabets
farver, og derfor opleves mørke bygninger mindre markante, også på afstand.
Lokalplanen udlægger et fem meter bredt bælte langs lokalplanområdets
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afgrænsning mod vest, syd og øst, som skal beplantes med grupper af træer
og buske. Beplantningen vil visuelt bryde anlæggets store bygningsvolumener.
Lokalplanen fastsætter bestemmelse om, at belysning indenfor lokalplanområdet
udformes sådan, at lyskilder afskærmes og ikke blænder.
0LOM¡YXUGHULQJDIDOWHUQDWLYHU
DOWHUQDWLY
0-alternativet er, at det planlagte biogasanlæg ikke opføres, og at området
fortsat anvendes som landbrugsjord. Området vil i den situation fremstå som
det gør i dag. 0-alternativet vil betyde, at projektet ikke vil producere CO2neutral energi, og dermed ikke bidrage til de nationale mål om at reducere
CO2-udledningen.
Der er ikke undersøgt alternative placeringer af anlægget, da placeringen i
nær tilknytning til husdyrbruget er afgørende i forhold til, at et anlæg af denne
størrelse er driftsmæssigt og økonomisk hensigtsmæssigt for ansøger.
Samtidig er placeringen i tilknytning til den eksisterede bebyggelse hensigtsmæssig i forhold til den visuelle påvirkning af landskabet, idet anlægget her
vil opleves i sammenhæng med eksisterende landbrugsbyggeri, som har en
lignende karakter og skala.

)RUVODJWLORYHUYnJQLQJ
Det planlagte biogasanlæg kræver byggetilladelse. Det vil i forbindelse med
byggetilladelsen blive sikret, at det ansøgte byggeri overholder lokalplanens
bestemmelser om byggeriets størrelse og udformning. Endvidere vil det blive
sikret, at belysningen er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.
Lokalplanen sikrer ligeledes, at anlægget ikke må tages i brug, før beplantning
er etableret.
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Vesthimmerlands Kommune:
Vesthimmerland Biogas ApS
Holmevej 78, 9640 Farsø

Planlagt
biogasanlæg



¿J8GYDOJWHYLVXDOLVHULQJVSXQNWHU

Eksisterende vindmøller
og landbrugsbyggeri

¿J9LVXDOLVHULQJIUDIRWRSXQNW
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PLANOMRÅDETS MILJØKLASSE
1XY

UHQGHPLOM¡VWDWXV

Planområdet, som udgør et areal på ca. 2 ha, er i dag landbrugsjord. Området
er ikke omfattet af en kommuneplanramme og kan således kun anvendes til
landbrugsformål.
0LOM¡EHVN\WWHOVHVPnO
Statens mål om landbruget som leverandør af grøn energi er, at op til 50% af
husdyrgødningen i 2020 skal behandles i biogasanlæg.
Der er i Kommuneplan 2017-29 udpeget områder, som er velegnede til placering af fælles biogasanlæg, som behandler over 200 tons biomasse/dag. Det
planlagte biogasanlæg på Kiddegårdsvej er ikke et fællesbiogasanlæg, men et
mindre biogasanlæg i tilknytning til et husdyrbrug, som kan behandle op til 60
ton biomasse/dag.
0LOM¡YXUGHULQJ
Udlægget af et nyt område til tekniske formål i form af biogasanlæg medfører
en væsentlig ændring i det bestående miljø og kan potentielt påvirke boligerne
i den nærmeste landsby Mølvang.
Det planlagte biogasanlæg er afhængigt af en nær tilknytning til husdyrbruget
på Kiddegårdsvej 1-3, som vil være den primære leverandør af biomasse til
produktionen.
Der er derfor foretaget en vurdering af, hvilken miljøklasse planområdet kan
udlægges til, uden at påvirke de nærmeste boliger væsentligt. Samtidig er det
vurderet, om det planlagte biogasanlæg kan rummes indenfor en lokalplan
med denne miljøklasse.
Om miljøklasser
Der er opstillet 7 miljøklasser, som kan benyttes til indplacering af den enkelte
virksomhed. Miljøklasserne skal ses som hjælp i planlægningen, da de beskriver en skønsmæssig mindste afstand til forureningsfølsom anvendelse, som
eksempelvis boliger, fra en virksomhed.
Klassificeringen er baseret på Miljøstyrelsens erfaringer om miljøforholdene for
nyere virksomheder og den afstand, der skønnes at være nødvendig mellem
en virksomhed og åben-lav boliger. Udgangspunktet er, at afstanden skal give
en rimelig sikkerhed for, at boligerne ikke udsættes for miljøgener, og at virksomheden ikke efterfølgende mødes med skærpede miljøkrav.
2SGHOLQJHQHUEDVHUHWSn´+nQGERJRP0LOM¡RJ3ODQO JQLQJ´QRYHPEHU
fra Miljøministeriet.
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Hvis en virksomhed foretager forureningsbegrænsende foranstaltninger, kan
der accepteres en lavere klassificering, og dermed en kortere nødvendig afstand
i forhold til eksempelvis boliger. Det kan også være nødvendigt at placere en
virksomhed i en højere miljøklasse, hvis virksomheden forurener udover, hvad
der er normalt for den pågældende virksomhedstype. Der findes således ikke
bestemte afstandskrav, der skal overholdes.

¿J2YHUVLJWRYHUPLOM¡NODVVHU

9XUGHULQJDIPLOM¡NODVVHIRUORNDOSODQRJWLOO JWLO.RPPXQHSODQ
Miljøklassificering bruges i kommuneplanrammer og lokalplaner, der rummer
erhverv, til at fastsætte hvilken grad af forurenende virksomhed det pågældende
planområde kan indeholde, uden at nabobeboelse påvirkes i væsentligt omfang.
Mulige påvirkninger, der tages stilling til ved fastsættelse af miljøklasse, er om
lugtgenegrænser, støjgrænser, transporter med mere kan overholdes med den
pågældende miljøklasse i lokalplanen.
Som beskrevet i ovenstående er der ikke en egentlig fast definition af, hvornår en bestemt type virksomhed (biogasanlæg) udløser krav om en bestemt
miljøklasse for et lokalplansområde.
Store biogasanlæg, hvor der næsten udelukkende modtages biomasse udefra,
vil få miljøklasse 7. Mindre anlæg, som det planlagte ved Kiddegårdsvej, vil
kunne rummes i en lokalplan, hvor miljøklassen er fastsat til 5 eller 6.
Natur- og Miljøklagenævnet har fastsat, at der altid vil skulle ske en vurdering
af indretning og drift af det konkret ansøgte biogasanlæg for at bestemme, om
biogasanlægget kan rummes inden for en lokalplans miljøklasse.
Udnyttelse af den fulde ramme i lokalplanen vil ifølge ansøger betyde, at biogasanlægget kan tilføres op til 60 tons biomasse pr. dag. Biogasanlæg, hvor
der kan tilføres mere end 30 tons biomasse pr. dag, er omfattet af krav om
miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven. I en miljøgodkendelse stilles en
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lang række krav om indretning af biogasanlægget, der skal sikre at der ikke er
risiko for forurening eller sker en væsentlig påvirkning af omgivelserne, herunGHUJHQHUKRVQDERHU1 UPHVWHQDERERUFDPHWHUIUDORNDOSODQRPUnGHW
Vejle Kommune tager med lokalplan 1299 derfor kun stilling til, at der indenfor
lokalplanen kan placeres et biogasanlæg, som kan drives inden for rammerne
af miljøklassen. Fastsættelse af miljøklassen er en retningslinie, der skal sikre
at der ikke etableres en virksomhed, som vil påvirke naboer væsentligt. Vejle
Kommune har i vurderingen set på, hvordan andre kommuner har fastsat miljøklassen samt set på klagenævnsafgørelser, i forhold til anlæggets størrelse.
På baggrund af grundejers projektbeskrivelse, afstand til Mølvang og til nærmeste nabo, samt at projektet ikke er et større fælles biogasanlæg, fastsættes
miljøklassen til 6.
$IE¡GHQGHIRUDQVWDOWQLQJHU
For at undgå, at der sker en væsentlig negativ påvirkning af det omgivende
miljø, er der foretaget beregninger og vurdering af det planlagte biogasanlægs
påvirkning med lugt, støj, trafik med mere. Sammenholdt med områdets karakter og afstanden til nærmeste boliger og landsbyen Mølvang, er miljøklassen
fastsat til maksimalt 6. Det betyder, at planlægningen sikrer, at der ikke kan
etableres et anlæg med en større påvirkning af miljøet, end det er vurderet,
at det konkrete område kan bære.
0LOM¡YXUGHULQJDIDOWHUQDWLYHU
0-alternativet er, at det planlagte biogasanlæg ikke opføres, og at området
fortsat anvendes som landbrugsjord. Området vil i den situation fremstå, som
det gør i dag. 0-alternativet vil betyde, at projektet ikke vil producere CO2neutral energi, og dermed ikke bidrage til de nationale mål om at reducere
CO2-udledningen.
Der er ikke undersøgt alternative placeringer af anlægget, da placeringen i
nær tilknytning til husdyrbruget er afgørende i forhold til, at et anlæg af denne
størrelse er driftsmæssigt og økonomisk hensigtsmæssigt for ansøger.
)RUVODJWLORYHUYnJQLQJ
Ved anmeldelse af det konkrete projekt for hele eller dele af det planlagte
biogasanlæg vil Vejle Kommune sikre, at biogasanlægget ikke påvirker omgivelserne mere, end at det kan rummes indenfor en maksimal miljøklasse 6,
som fastsat i kommuneplantillæg og lokalplan.
Når Vejle Kommune modtager en anmeldelse af et konkret projekt for biogasanlægget vurderes det ved en screening, om anlægget er VVM-pligtigt.
Biogasanlæg, som kan håndtere over 30 ton biomasse om dagen, kræver
miljøgodkendelse.
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Efterfølgende føres der miljøtilsyn med biogasanlægget blandt andet for at
sikre, at miljøpåvirkningen overholder gældende regler og grænseværdier.
USIKKERHED I MATERIALET
Indholdet i miljøvurderingen er efter miljøvurderingslovens § 12, stk. 2, begrænset til de oplysninger, der med rimelighed kan forlanges med hensyn til den
aktuelle viden og gængse vurderingsmetoder.
Der er foretaget en kvalitativ vurdering af planens indvirkning på miljøet, da
andet ikke har været muligt.
Vurderingen af landskabet omkring planområdet er foretaget med udgangspunkt
i landskabskaraktermetoden, som er beskrevet i Miljøstyrelsens ”Vejledning
om landskabet i kommuneplanlægningen”.
Visualiseringerne af det planlagte biogasanlæg er kontrolleret og berigtiget af
en praktiserende landinspektør. Der er derfor stor sikkerhed for, at størrelse
og volumen af de planlagte bygninger og anlæg er illustreret korrekt, set fra
de udvalgte fotopunkter.
Vurderingen af, hvilken miljøklasse det konkrete område kan udlægges til,
uden at der sker en væsentlig negativ påvirkning af det omgivende miljø, er
foretaget på baggrund af Håndbog om Miljø og Planlægning, Miljøministeriet,
samt afgørelser fra det tidligere Natur- og Miljøklagenævn.
Vejle Kommune har ikke modtaget en anmeldelse af et konkret projekt for
biogasanlægget. Vurderingen af, hvilken miljøklasse det planlagte biogasanlæg
kan indplaceres i, er derfor foretaget på baggrund af den projektbeskrivelse,
som ansøger har indsendt.

BILAG A KILDER
Vejle Kommuneplan 2017-2029
+nQGERJRP0LOM¡RJ3ODQO JQLQJ0LOM¡PLQLVWHULHW
Vejledning om landskabet i kommuneplanlægningen, Miljøministeriet 2007
Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet
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Teknik & Miljø, Plan

Screening og afgrænsning af miljørapportens indhold
for forslag til lokalplan nr. 1299 og
forslag til tillæg nr. 8 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 (kp17)

Fakta om planerne
Planernes nr. og navn

Lokalplan 1299 Område til teknisk anlæg ved Kiddegårdsvej, Jelling
Tillæg nr. 8 til Vejle Kommuneplan 2017-2019

Formål og omfang

Planerne har til formål at udlægge et areal på ca. 1,7 ha til teknisk anlæg i form af
biogasanlæg.
Det planlagte biogasanlæg kan håndtere op til 60 ton biomasse om dagen (22.000
ton/år) og består af tre store tanke med en diameter på 29 meter og en højde på 13
meter, et maskinhus på 800 m2 i 10 meters højde samt en række mindre siloer og
teknikbygninger.

Screenet af

Anne Buur Ogilvie

Kan planen/planerne påvirke et Natura 2000-område væsentligt?

Ja

Er planen/planerne omfattet af bilag 1 eller 2 i VVM-loven?

Ja

Nej
X

X

Nej

Hvis ja, inden for hvilket område? Bilag 2 pkt. 11b Anlæg til bortskaffelse af
affald og bilag 2 pkt. 3a Industrianlæg til
fremstilling af elektricitet, damp og varmt
vand.

Læseforklaring til screeningen
Skema 1-4 er emner, som er vurderet relevante at screene i forhold til, om der skal udarbejdes en miljøvurdering for
en plan. Skema 5 er spørgsmål fra miljøvurderingslovens bilag 2 og 3, der fungerer som en opsamling på skema 1-4.
Skema 6 er en liste over berørte myndigheder, der kan være relevante at høre for en plan.
Vurderingerne af emner i skema 1-5 er:
Neutral / ikke relevant = Emnet er ikke at finde i planområdet eller i naboområderne. F.eks. hvis planområdet ligger 4
km fra kysten, er det ikke omfattet af kystnærhedszonen. Der er derfor ikke en bemærkning knyttet til emnet.
Ikke væsentlig = Emnet er at finde i planområdet eller i naboområderne. F.eks. hvis planområdet ligger 2 km fra kysten
i den bynære del af kystnærhedszonen, men ikke kan ses fra kysten. Der er derfor en bemærkning knyttet til punktet.
Kan være væsentlig = Der skal udarbejdes en miljøvurdering for det pågældende emne.

Screening for miljøvurdering

Skema 1. Bymønster og kulturmiljø

Kulturhistoriske værdier (herunder arkæologisk

x

arv) (kp17)

Kan være væsentlig

Ikke væsentlig

Neutral / ikke relevant

Påvirker planen/planerne bymønsteret, bystrukturen, kulturmiljøet eller landskabet:

Bemærkninger

Kiddegårdsvej/Gammelbyvej er en del af Hærvejen, der er udpeget som kulturmiljø og sårbar
overfor nye væsentlige og dominerende anlæg,
samt ændringer i vejstrukturen. Der foretages
ikke ændringer i vejstrukturen, og det vurderes,
at biogasanlæggets påvirkning af omgivelserne
ikke er en væsentlig ændring i forhold til den eksisterende påvirkning fra husdyrbruget Kiddegårdsvej 1-3.
Landsbyen Mølvang er nærmeste samlede kulturmiljø. Mølvang er en stationsby. Stationsbyen
er sårbar over for ændringer af arkitektur, bystruktur, veje og omgivelser. Da afstanden fra
planområdet til kulturmiljøområdet er ca. 500
meter, vurderes det, at planerne ikke påvirker
stationsbyen væsentlig.
VejleMuseerne vurderer, at der er en risiko for,
at der ved anlægsarbejderne påtræffes fortidsminder, hvorfor man anbefaler, at der på forhånd gennemføres en arkæologisk forundersøgelse.

Fredede og bevaringsværdige bygninger

x

Kirkeomgivelser (kp17)

x

Bevaringsværdige landskaber (kp17)

x

Større uforstyrrede landskaber (kp17)

x

Byfortætning

x

Nye arealer til byudvikling inddrages, herunder
arealforbrug

x

Planerne giver mulighed for et biogasanlæg, der
ligger i tilknytning til bygningerne på en eksisterende landbrugsejendom. Planområdet omfatter
kun biogasanlægget og har et areal på ca. 2 ha.
Området forbliver i landzone, og planerne giver

Screening for miljøvurdering
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ikke mulighed for andre anvendelsesmuligheder
end biogasanlæg.
Afgrænsning mellem byen og det åbne land

x

Arealreservationer (vej, ledninger o.l.)

x

Regional påvirkning (detailhandel, turisme)

x

Screening for miljøvurdering
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Skema 2. Miljø (vand, støj, luft, klima, jordbund, jordarealer)

Områder med særlige drikkevandsinteresser

x

Kan være væsentlig

Ikke væsentlig

Neutral / ikke relevant

Påvirker planen/planerne miljøet eller medfører miljøkonflikter med tilstødende naboområder:

Bemærkninger

Biogasanlægget placeres i særligt drikkevandsområde, som er nitratfølsomt.
I planerne stilles der blandt andet krav om, at
arealer til køreveje, om- og aflastningsarealer,
etableres med fast belægning.
På baggrund af dette vurderes det, at planerne
ikke kan give anledning til forurening af grundvand og drikkevand.

Grundvandet

x

Se ovenstående pkt.

Vandindvindingsopland

x

Se ovenstående pkt.

Udledning til vandmiljøet (søer og vandløb)

x

Det nærmeste vandløb Kiddebæk ligger ca. 100
meter syd for planområdet. Der etableres et forsinkelsesbassin til rent overfladevand indenfor
lokalplanområdet. Fra bassinet udledes vand til
Kiddebæk efter udledningstilladelse.
Indenfor planområdet findes et vandhul beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Planerne stiller krav til anlæggets indretning, så der ikke er
risiko for, at overfladevand og potentielle lækager fra biogasanlægget udledes til vandhullet.
Det vurderes derfor, at planerne ikke vil kunne
påvirke vandmiljøet væsentligt.

Støj og vibrationer fra virksomheder ud over

x

Potentielle støjkilder på biogasanlægget vil være
placeret indenfor bygninger og anlæg, som

vejledende grænseværdier

dæmper støjen. På grund af afstanden til nærmeste bolig (ca. 420 meter) vurderes støj fra
produktionen ikke at udgøre en væsentlig påvirkning. Biogasanlægget vil ikke medføre lavfrekvent støj, infralyd eller vibrationer.
Lugt, støv eller anden luftforurening fra virksomheder

x

På grund af afstanden til nærmeste bolig (ca.
420 meter) vurderes støv ikke at have en væsentlig påvirkning.
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Ansøger har gennem en OML- beregning redegjort for, at biogasanlægget overholder de gældende grænseværdier for lugtpåvirkning ved
nærmeste nabobeboelse og nærmeste samlede
bebyggelse.
Lugtpåvirkningen vil have en kumulativ effekt
sammen med det tilgrænsende husdyrbrug på
Kiddegårdvej 1-3. OML-beregningen dokumenterer, at biogasanlægget ikke vil medføre en øget
lugtpåvirkning af nærmeste nabobeboelse og
nærmeste samlede bebyggelse i forhold til den
påvirkning, der er fra husdyrbruget i dag.
Virksomhedsklassen

x

Etablering af et biogasanlæg kræver et kommuneplantillæg, som udlægger et nyt rammeområde
til tekniske formål, biogas.
Området ændres fra landbrugsjord i landzone til
et teknisk område i landzone med maksimal miljøklasse 6. Dette belyses nærmere i miljørapporten.

Trafikbelastning (kapacitet)

x

Der er foretaget en vurdering af de trafikale forhold omkring Kiddegårdsvej og Mølvangvej. Biogasanlægget forventes at medføre en let øget trafik i form af 4 daglige transporter med lastbil eller
traktor til og fra anlægget.
De senest målte tal for årsdøgntrafik (ÅDT) viser,
at der kørte 222 køretøjer på Gammelbyvej/Kiddegårdsvej i 2014 mens der i 2015 er målt en årsdøgntrafik på 881 køretøjer på Mølvangvej gennem Mølvang by. Den øgede trafik afledt af biogasanlægget udgør derfor kun en lille andel af
samlede trafik i området.
Det vurderes, at den nuværende vejstruktur i
området har fornøden kapacitet til at håndtere
den øgede trafikmængde, og at dette ikke vil
medføre en væsentlig ændring i forhold til den
eksisterende situation.

Støj og vibrationer fra trafik, herunder jernbaner, ud over vejledende grænseværdier.

x

Biogasanlægget forventes at medføre en øget
trafik på ca. 4 transporter om dagen til og fra
anlægget. Støj fra trafik til og fra anlægget samt
fra intern trafik indenfor lokalplanområdet, forventes at forekomme primært i dagtimerne. I
høstperioder kan der forekomme øget trafik og
trafikstøj i en kortere periode. Støj fra trafikken
vurderes at svare til støjen fra aktiviteter på en
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større landbrugsejendom, og vurderes ikke at
udgøre en væsentlig påvirkning.
Emissioner (partikler, luftarter), trafikos

x

Biogasanlægget vil medføre en mindre øgning i
den atmosfæriske deposition af kvælstof på de
omkringliggende arealer. Denne udledning er, på
baggrund af konkrete beregninger, vurderet at
være uvæsentlig i forhold til den generelle baggrundsbelastning af kvælstofforbindelser, og vurderes ikke at kunne påvirke beskyttede naturområder.

Planlægningszoner for støj (kp17)

x

Særlige værdifulde landbrugsområde (kp17)

x

Området er udlagt til særligt værdifuldt landbrugsområde. Det vurderes, at biogasanlæg af
denne begrænsede størrelse er en funktion, som
er naturlig at placere i tilknytning til et husdyrbrug. Arealforbruget på ca. 1,7 ha vurderes ikke
at medføre en væsentlig ændring i forhold til det
værdifulde landbrugsområde.

Råstofområder (kp17)

x

Forurenet jord på arealet

x

Energiforbrug

x

Nedbør, i forhold til klima

x

Vandstigninger (hav, åer og søer), i forhold til

x

oversvømmelse og erosion
Belagte arealer

x

I planerne stilles der krav om, at arealer til køreveje, om- og aflastningsarealer etableres med
tæt belægning for at sikre mod forurening af
grundvandet. Rent overfladevand fra belagte
arealer opsamles og ledes til forsinkelsesbassin.
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Skema 3. Natur (flora, fauna)
Påvirker planen/planerne direkte eller indirekte beskyttede eller sårbare naturområder i henhold til naturbeskyttelseslo-

Natura 2000-områder

x

Kan være væsentlig

Ikke væsentlig

Neutral / ikke relevant

ven, skovloven, museumsloven med flere, samt Vejle Kommuneplan 2017-2029 (kp17):

Bemærkninger

Der er stor afstand til nærmeste Natura 2000område. Det nærmeste Natura 2000-område er
Øvre Grejs Ådal, som ligger 2,2 km sydøst for
projektet.
På grund af afstanden til planområdet kan en
påvirkning af Natura 2000-området udelukkes.

Habitater, bilag IV-arter

x

Kommunen har ikke kendskab til, at de nærliggende vandhuller rummer beskyttede arter efter
Bilag IV eller danske rødlistearter. I 1998 blev
der registreret Bilag IV – arten løgfrø i en mindre
sø, ca. 150 meter sydvest for anlægget. I 2007
gennemførtes en undersøgelse af løgfrø på lokaliteten, og der fandtes ikke mere tegn på løgfrø.
Kommunen vurderer derfor, at planerne kan realiseres, uden at projektet vil beskadige eller ødelægge væsentlige yngle- eller rastepladser for
flagermus og andre dyrearter, der er omfattet af
habitatdirektivets bilag IV.

§ 3 områder: Eng, hede, mose, overdrev,

x

strandeng, sø og vandløb

Indenfor planområdet findes et vandhul beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Planerne
fastsætter bestemmelser om, at biogasanlægget
afgrænses fra § 3-området med en jordvold eller
mur, så der ikke er risiko for udledning til vandhullet. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om,
at der indenfor en afstand på mindst 10 meter
omkring vandhullets kant ikke må etableres bygninger eller anlæg, fjernes beplantning eller på
anden måde foretages ændringer, som påvirker
vandhullet.

Beskyttede sten- og jorddiger

x

Fortidsminder og -linjer

x

Fredede områder

x

Screening for miljøvurdering
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Fredskov

x

Strandbeskyttelseslinjen

x

Sø-beskyttelseslinjer

x

Å-beskyttelseslinjer

x

Skovbyggelinjer

x

Kirkebyggelinjer

x

Kystnærhedszonen (kp17)

x

Økologiske forbindelser (eksisterende natur in-

x

den for økologiske forbindelser) (kp17)
Potentielle økologiske forbindelser (kp17)

x

Særligt værdifulde naturområder (kp17)

x

Områder med skovrejsning uønsket (kp17)

x

Det § 3-beskyttede vandhul er udpeget som et
område, hvor skovrejsning er uønsket. Planerne
er i overensstemmelse med dette.

Skovrejsningsområder (kp17)

x

Potentielle naturområder (kp17)

x

Områder med særlige naturbeskyttelsesinte-

x

resser (kp17)
Lavbundsarealer (kp17)

x

Lavbundsarealer der kan genoprettes (kp17)

x

Særligt værdifulde geologiske beskyttelsesom-

x

råder (kp17)
Vandrammedirektivet

x

Det nærmeste vandløb Kiddebæk ligger ca. 100
meter syd for planområdet. Der etableres et forsinkelsesbassin til rent overfladevand inden for
lokalplanområdet. Fra bassinet udledes vand til
Kiddebæk efter udledningstilladelse.

Screening for miljøvurdering
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Skema 4. Befolkning og menneskers sikkerhed, sundhed og materielle goder
Påvirker planen/planerne, som en direkte eller indirekte følgevirkning, befolkningens og menneskers sikkerhed, sundhed

Trafiksikkerhed

Kan være væsentlig

Ikke væsentlig

Neutral / ikke relevant

og materielle goder:

x

Bemærkninger

Der er foretaget en vurdering af de trafikale forhold omkring Kiddegårdsvej og Mølvangvej. Biogasanlægget forventes at medføre en let øget
trafik i form af 4 daglige transporter med lastbil
eller traktor til og fra anlægget.
Det vurderes, at den nuværende vejstruktur i
området har fornøden kapacitet til at håndtere
den øgede trafikmængde, og at den let øgede
trafik ikke vil påvirke trafiksikkerheden væsentligt.

Visuel påvirkning (udsigt og indblik)

x

Planerne giver mulighed for et større bygge- og
anlægsprojekt, der vil indebære en visuel og
oplevelsesmæssig ændring af arealet. Lokalplanen vil stille krav om beplantning, som kan reducere den visuelle påvirkning af et markant anlæg. Den visuelle påvirkning undersøges nærmere i miljørapporten.

Vindforhold (turbulens)

x

Lys og refleksion

x

Planerne sikrer, at der ikke kan anvendes blanke
og reflekterende byggematerialer indenfor planområdet samt at belysning af området udføres
med afskærmede lyskilder, så de ikke blænder
udenfor planområdet.

Skygge

x

Fritidsmuligheder, rekreation og grønne områ-

x

der
Tilgængelighed

x

Tryghed

x

Ulykkesrisiko (planlægningszone for risikovirksomhed (kp17))

x

Ansøger har ved beregninger af anlæggets maksimale kapacitet for oplagring af gas redegjort
for, at det planlagte biogasanlæg ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen.
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Skema 5. Planens/planernes karakteristika og indvirkning
Skemaet indeholder en række spørgsmål fra miljøvurderingslovens bilag 3, der anvendes til at vurdere planens/planernes væsentlighed. Bilag 2 indeholder to parametre til at vurdere væsentligheden af miljøpåvirkningen, nemlig planens/planernes karakteristika samt kendetegn ved indvirkningen og det område, der bliver berørt.

I hvilket omfang kan planen/planerne danne

Kan være væsentlig

Ikke væsentlig

Neutral / ikke relevant

Skemaet udfyldes på baggrund af vurderingerne i skema 1-4.

x

Bemærkninger

Planerne giver mulighed for at etablere en virk-

grundlag for projekter og andre aktiviteter med

somhed i miljøklasse 6 i form af et biogasanlæg.

hensyn til beliggenhed, art, størrelse og drifts-

Dette belyses nærmere i miljørapporten.

betingelser eller ved tildeling af midler?
I hvilket omfang har planen/planerne indfly-

x

Der udarbejdes et tillæg nr. 8 til Kommuneplan

delse på andre planer, f.eks. kommuneplan og

2017-2029.

vandplaner?
Har planen/planerne relevans for integrering af

x

Biogasanlæg producerer CO2-neutral energi og

miljøhensyn, specielt med henblik på at fremme

er således med til at bidrage til de nationale mål

bæredygtig udvikling?

om at nedbringe CO2-udledningen.

Er der miljøproblemer med relevans for pla-

x

nen/planerne?

Konsekvenserne af den ændrede miljøklasse belyses nærmer i miljørapporten.

Har planen/planerne relevans for gennemførel- x
sen af anden miljølovgivning, der stammer fra
en EU-retsakt (f.eks. planer og programmer i
forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse)?
Er der sandsynlige, varige, hyppige og irrever-

x

sible indvirkninger på miljøet?

Planerne vil stille krav om, at det tinglyses på
ejendommen at biogasanlægget skal fjernes, såfremt produktionen ophører.

Er der kumulative miljøpåvirkninger?

x

Biogasanlægget placeres i tilknytning til husdyrbruget Kiddegårdsvej 1-3. Lugtpåvirkningen fra
biogasanlægget vil have en kumulativ effekt
sammen med det tilgrænsende husdyrbrug.
Ansøger har gennem en OML-beregning redegjort for, at biogasanlægget overholder de gældende grænseværdier for lugtpåvirkning ved
nærmeste nabobeboelse og nærmeste samlede
bebyggelse.
I OML-beregningen redegøres der for, at biogasanlægget ikke vil medføre en øget lugtpåvirkning
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af nærmeste nabobeboelse og nærmeste samlede bebyggelse i forhold til den påvirkning, der
er fra husdyrbruget i dag.
Der er ikke andre anlæg eller aktiviteter i området, der forventes at kunne medføre en øget
samlet påvirkning af miljøet.
Er der indvirkning på andre lande?

x

Er der fare for menneskers sundhed eller mil-

x

jøet, f.eks. pga. ulykker? Se skema 2 og 4.
Er det et stort geografisk område eller en stor

x

befolkningsgruppe der berøres?
Er der særlige karakteristiske naturtræk eller

x

kulturarv inden for området? Se skema 1 og 3.
Overskrides miljøkvalitetsnormer eller -græn-

x

seværdier? Se skema 2.
Sker der en intensiv arealudnyttelse af planom-

x

rådet?

Planerne giver mulighed for at etablere en virksomhed i miljøklasse 6 i form af et biogasanlæg
med byggeri op til 13 meter højde på et areal på
ca. 1,7 ha. Udnyttelsen af arealet vurderes at
svare til udnytttelsesgraden ved større landbrugsbyggeri.

Påvirker planen/planerne områder eller land-

x

skaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt plan, fællesskabsplan (f.eks.
EU) eller internationalt plan? Se skema 3.

Screening for miljøvurdering
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Skema 6. Inddragelse af myndigheder
Skemaet giver overblik over, hvilke berørte myndigheder, afhængig af indholdet af planen/planerne, der skal høres i
forbindelse med screeningen. En berørt myndighed er en myndighed, som på grund af dens specifikke miljøansvar skal
godkende eller give samtykke, tilladelse, godkendelse eller dispensation, for at planen/planerne kan realiseres.
Myndigheder

Sæt X

Bemærkninger

Erhvervsstyrelsen

x

Fordi der udlægges en ny kommuneplanramme.

x

Fordi der åbnes mulighed for at etablere en virksom-

erst@erst.dk
Naturstyrelsen
nst@nst.dk
Energistyrelsen
ens@ens.dk
Region Syddanmark
kontakt@regionsyddanmark.dk
Kystdirektoratet
kdi@kyst.dk
Trafikstyrelsen (Statens Luftfartsvæsen)
info@trafikstyrelsen.dk
Slots- og Kulturstyrelsen
post@slks.dk
Haderslev Stift
kmhad@km.dk
Ribe Stift
kmrib@km.dk
Vejdirektoratet
vd@vd.dk
Miljøstyrelsen
mst@mst.dk

hed i miljøklasse 6.

VejleMuseerne
museerne@vejle.dk
Naturstyrelsen Trekantsområdet,
tre@nst.dk
Berørte kommuner:
Hedensted Kommune, mail@hedensted.dk
Billund Kommune, kommunen@billund.dk
Fredericia Kommune, kommunen@fredericia.dk
Kolding Kommune, plan@kolding.dk
Vejen Kommune, post@vejenkom.dk
Ikast-Brande Kommune, post@ikast-brande.dk
Andre

Screening for miljøvurdering
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Konklusion
Et biogasanlæg skal screenes fordi anlægget er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 11b Anlæg til bortskaffelse af affald og produktionen af el er omfattet af bilag 2 pkt. 3a Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og
varmt vand.
Vejle Kommune har vurderet, at det projekt, som planerne giver mulighed for, har en sådan karakter og omfang, at
der skal gennemføres en miljøvurdering af planerne.
Planerne er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.
På baggrund af ovenstående er der foretaget en afgrænsning af miljørapportens indhold.
Generelt er området kendetegnet ved, at der ikke er landskabsmæssige, naturmæssige eller kulturmæssige udpegninger, som påvirkes væsentligt af planerne.
Planerne giver mulighed for et større bygge- og anlægsprojekt, der vil indebære en visuel og oplevelsesmæssig ændring
af arealet. Dette belyses nærmere i miljørapporten.
Etablering af et biogasanlæg kræver et kommuneplantillæg, som udlægger området til tekniske formål, biogas. Området ændres fra landbrugsjord i landzone til et teknisk område i landzone, med en maksimal miljøklasse 6. Dette belyses nærmere i miljørapporten.
Med hensyn til de øvrige forhold i screeningen vurderes det, at de ikke har væsentlige indvirkninger på miljøet.
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BILAG C

Vesthimmerlands Kommune:
Vesthimmerland Biogas ApS
Holmevej 78, 9640 Farsø

1

Fotovinkel 1: Før

4

Fotovinkel 2: Efter

5

Fotovinkel 2: Før

6

Fotovinkel 2: Efter

7

Fotovinkel 3: Før

8

Fotovinkel 3: Efter

9

Fotovinkel 4: Før

10

Fotovinkel 4: Efter

11

Teknik & Miljø - Plan
Kirketorvet 22 - 7100 Vejle - Tlf.: 76 81 00 00
E-post: plan@vejle.dk - Internet: www.vejle.dk

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1299 og tillæg nr. 8
Lokalplan nr. 1299 Område til teknisk anlæg ved Kiddegårdsvej, Jelling og
tillæg nr. 8 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 er den 02.10.2019 vedtaget
af Vejle Byråd.
Der er udarbejdet en miljøvurdering og en sammenfattende redegørelse af
miljøvurderingen jævnfør miljøvurderingsloven. Miljøvurderingen er godkendt endeligt sammen med lokalplanen og tillægget.

07-10-2019

Side 1 af 2

J. nr.:
01.02.05-P16-35-18

Kontaktperson:

Byrådet vedtog samtidig, at indsigerne orienteres om byrådets behandling af
indsigelserne og om Teknik & Miljøs bemærkninger til disse. Er du kommet
med indsigelser til planerne, er Teknik & Miljøs bemærkninger, der er vedtaget af byrådet, vedlagt.

Anne Buur Ogilvie
Lokaltlf.: 76 81 22 55

E-post:abuog@vejle.dk
Her bor vi:

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget uden ændringer:

Kirketorvet 22, 7100 Vejle

Lokalplanen og tillægget kan ses på kommunens hjemmeside:
www.vejle.dk/lokalplaner http://www.vejle.dk/planereller lokalplanen kan
rekvireres for 100 kr. ved henvendelse til e-mail: servicecenter@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.
Der vedlægges i henhold til planloven en kopi af offentliggørelsen af lokalplanen og tillægget, der offentliggøres den 07.10.2019 på kommunens hjemmeside. I offentliggørelsen kan du finde retsvirkningerne og klagevejledningen for planen/planerne.

Venlig hilsen
Anne Buur Ogilvie

Kirketorvet 22 - 7100 Vejle Tlf.: 76 81 22 30
plan@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

Side: 2/2

Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger
Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de data, som vi har modtaget om dig. Vi følger reglerne i Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen. Vores kontaktoplysninger fremgår af brevet.
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, CVR nr.38538071, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:
Telefonnummer: 72273002
E-mail: dpo.vejle@bechbruun.com
Sikker beskedfunktion via https://dpo.bechbruun.com/vejle
Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige
oplysninger.
Formålet med behandling af dine data
Formålet med anvendelse af dine personoplysninger og det anvendte lovgrundlag til sagsbehandlingen fremgår af
brevet. Hvis vi videregiver dine data til andre databehandlere, fremgår det af brevet.
Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine data, indtil opbevaringspligten udløber, hvilket afhænger af den lovgivning, der er anvendt i forbindelse med sagsbehandlingen. Vejle Kommune sletter dine oplysninger, når opbevaringspligten udløber, og et
eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.
Retten til at trække samtykke tilbage
I de tilfælde, hvor du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at
trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår af brevet.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
Dine rettigheder
Du har efter Databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder: Ret til at se oplysninger, ret til berigtigelse, ret til
indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til sletning eller begrænsning af behandling af dine data. Du kan læse mere
om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.
Klagemuligheder
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
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Offentliggørelse på www.vejle.dk d. 07.10.2019
Lokalplan nr. 1299 og tillæg nr. 8
Område til teknisk anlæg ved Kiddegårdsvej, Jelling
Planerne er vedtaget endeligt af byrådet.
Klik her for at hente lokalplanen
Klik her for at hente tillægget
Byrådet har d. 02.10.2019 vedtaget lokalplan nr. 1299 og tillæg nr. 8 til Vejle Kommuneplan 20172029.
Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at opføre et biogasanlæg med nødvendige
bygninger, tanke og tilhørende installationer i en højde på maks. 13 meter. Lokalplanen sikrer, at
biogasanlægget så vidt muligt indpasses i omgivelserne, og udformes med de
afværgeforanstaltninger, som er nødvendige, for at sikre beskyttet natur og nærliggende boliger.
Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget uden ændringer.
Miljøvurdering
Der er udarbejdet en miljøvurdering og en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen
jævnfør miljøvurderingsloven. Miljøvurderingen er godkendt endeligt sammen med lokalplanen og
tillægget.
Her kan du også se planerne
Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og
Jelling. Lokalplanen kan købes for 100 kr. ved henvendelse til Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, Vejle.
Lokalplanen er bindende
Efter den offentlige bekendtgørelse af planen d. 07.10.2019 må der ikke retligt eller faktisk
etableres forhold i strid med planen.
Klagevejledning lokalplan, tillæg og miljøvurdering
Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal inden for 4 uger
efter offentliggørelsen, sendes til Planklagenævnet via Klageportalen
For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik
& Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr.
for virksomheder og organisationer at klage. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for
brug af Klageportalen, se Planklagenævnets hjemmeside
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

