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SUPPLERENDE Offentlig høring af 

UDKAST til VVM-tilladelse til Ringvej Syd, etape 2 og 3 
Trafik og Vej ved Horsens Kommune har søgt om tilladelse til etablering af Ringvej 
Syd, etape 2 og 3 og har i den forbindelse udarbejdet en miljøkonsekvensrapport.  

På den baggrund har Plan og By samt Natur og Miljø ved Horsens Kommune, 
udarbejdet udkast til VVM-tilladelse til etablering af projektet.  

Afgørelse om VVM-tilladelse skal træffes på grundlag af ansøgningen, 
miljøkonsekvensrapporten, eventuelle supplerende oplysninger, indkomne 
bemærkninger og kommunens vurdering.  

Du modtager dette brev fordi, du kan være berørt eller måske har interesse i den 
tilladelse Horsens Kommune, Plan og By samt Natur og Miljø, har i sinde at 
meddele til det pågældende projekt. 

Din mulighed: 

Inden Horsens Kommune, Plan og By samt Natur og Miljø, kan træffe afgørelse i 
sagen, har du mulighed for at komme med dine bemærkninger. 
Der er adgang til dokumenterne fra kommunens hjemmeside ved at trykke her 
eller                                         
https://horsens.dk/Politik/Hoeringer/Hoeringer#UdkastVVM-tilladelseRingvej_Syd 

 

Udkastet til VVM-tilladelsen har været i offentlig høring fra den 8. juli 2021 til den 
13. september 2021.  

Da der er foretaget ændringer i materialet, sendes udkastet nu i 
supplerende høring fra den 23. september til den 7. oktober 2021. 

Ændringerne er listet op i slutningen af dette brev. 

 

Efter høringen tager Horsens Kommune, Plan og By samt Natur og Miljø, endelig 
stilling til tilladelsen.  

Eventuelle bemærkninger indsendes via www.horsens.dk/hoeringer/hoeringer eller 
ved at trykke her eller 
https://indberetning.horsens.dk/horsens/Login/LoginNemID?returnUrl=/horsens/Opret/2bba

Sagsnr. 01.16.06-P16-1-21 
Dato: 23.09.2021 

http://www.facebook.com/endelafflokken
http://www.facebook.com/endelafflokken
http://www.linkedin.com/company/horsens-kommune
http://www.linkedin.com/company/horsens-kommune
https://www.horsens.dk/
https://horsens.dk/Politik/Hoeringer/Hoeringer#UdkastVVM-tilladelseRingvej_Syd
http://www.horsens.dk/hoeringer/hoeringer
https://indberetning.horsens.dk/horsens/Login/LoginNemID?returnUrl=/horsens/Opret/2bba20d0950b0?%7C854_del_Tekst=h%C3%B8ringssvar%26%7C854_sagsnr_Tekst=01.16.06-P16-1-21
https://indberetning.horsens.dk/horsens/Login/LoginNemID?returnUrl=/horsens/Opret/2bba20d0950b0?%7C854_del_Tekst=h%C3%B8ringssvar%26%7C854_sagsnr_Tekst=01.16.06-P16-1-21


 

  Side 2 
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Såfremt du ikke har mulighed for at indsende dine bemærkninger via ovenstående 
link, kan du i stedet sende dine bemærkninger til Teknik og Miljø, Plan og By, 
Rådhustorvet 4, 8700 Horsens. 

Dine bemærkninger skal være modtaget senest den 7. oktober 2021 kl. 
23.59. 

 

Med venlig hilsen 

 

Anne Schmidt Andersen  
Afdelingschef, Plan, Byg og Erhverv 
Mobil: 40236439  
Mail: ansan@horsens.dk 
 

Flemming Larsen  
Afdelingschef, Natur og Miljø 

Telefon direkte: 76292514  
Mail: fhl@horsens.dk 
 
 
 

 
 
Teknik og Miljø  
Rådhustorvet 4  
8700 Horsens  

 

 

 

Behandling af personoplysninger 
Vi behandler dine personoplysninger efter reglerne i databeskyttelsesforordningen 
og databeskyttelsesloven. Læs om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på 
vores hjemmeside: www.horsens.dk/oplysningspligt#14 
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  Side 3 

Ændringerne omfatter følgende (angivet med kursiv): 

UDKAST til §25 tilladelse, kildehenvisning og vilkår 

s.2, kildehenvisninger: ændret til seneste version af/gældende Miljøkonsekvens-
rapport. 

s.3, vilkår 3: ”den nye” er erstattet af ”den eksisterende”.  

s.3, vilkår 6. Tilføjet ”Vilkåret retter sig udelukkende mod private vejadgange”.  

s.3, vilkår 15: tilføjet ”med vedplanter”. Dvs. ”der må ikke etableres beplantning 
med vedplanter inden for §3 naturbeskyttede arealer og på arealer der er omfattet 
af strandbeskyttelseslinjen”. 

s.4, vilkår 26; tilføjet ”på beskyttet natur”. Dvs. ”Ved kørsel på beskyttet natur i 
arbejdsbæltet anvendes køreplader eller tilsvarende foranstaltninger for at und-
gå…”.  

s.4, vilkår 33: ændret ”pumpehuset” til ”pumpeanlægget”. 

s.5, vilkår 36: ændret nedsat hastighed fra 70 km/t til 60 km/t. Dvs. ”For at afvær-
ge risikoen for trafikdræbte flagermus, skal der indføres en nedsat hastighed fra 80 
km/t til 60 km/t perioden 1. april til 1. november…”. Tilsvarende er hastigheds-
grænsen ændret i redegørelsesafsnittet. 

 
Miljøkonsekvensrapport VVM Horsens Ringvej Syd 

a. Supplerende tekst om nærmeste fund af stor vandsalamander, s. 161-162 
b. Supplerende tekst om de ejendomme der skal nedrives og træer der skal 

fældes, s. 172-173 
c. Referencer om funktionalitet af afværgeforanstaltninger, s. 175, 176, 177 
d. Tekst om afværgeforanstaltninger er suppleret. s. 181 
e. Ikke teknisk resume opdateret 299, 306 

Der er ikke foretaget ændringer i bilagene til Miljøkonsekvensrapporten. 

 
UDKAST Tilladelse til kystbeskyttelse, vilkår: 

s.4, vilkår 2.6: tilføjet ”på beskyttet natur”. Dvs. ”Ved kørsel på beskyttet natur i 
arbejdsbæltet anvendes køreplader eller tilsvarende foranstaltninger for at 
undgå…”.  

s.4, vilkår 2.15: Tilføjet ”Vilkåret retter sig udelukkende mod private vejadgange”.  

s.5, vilkår 2.19: ændret ”pumpehuset” til ”pumpeanlægget”. 

s.5, vilkår 2.28: ”To” ændres til ”i alt fire” og ”de to” tilføjes. Dvs. ”Bygherre skal 
etablere i alt fire vandstandsmålere (niveaumålere), som anbringes henholdsvis på 
fjordsiden af de to sluseanlæg og umiddelbart opstrøms pumpestationerne. 
Placeringen af vandstandsmålerne godkendes af Horsens Kommune, Natur og Miljø, 
inden de opsættes”. 

s.5, vilkår 36: ændret nedsat hastighed fra 70 km/t til 60 km/t. Dvs. ”For at 
afværge risikoen for trafikdræbte flagermus, skal der indføres en nedsat hastighed 
fra 80 km/t til 60 km/t perioden 1. april til 1. november…”. 


