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VVM-tilladelse til udbygning af Sygehus Lillebælt - Kolding 

Kolding Kommune modtog i oktober 2010 en anmeldelse i henhold til VVM-

bekendtgørelsen fra Sygehus Lillebælt vedr. udvidelse af Kolding Sygehus til 

akutsygehus. Kolding Kommune foretog en VVM-screening af projektet. 

VVM-screening viste få men markante miljøpåvirkninger primært mht.  

• støj i forbindelse med helikopterflyvning og øvrig trafik, 

• trafikale forhold i forbindelse med øget tilkørsel til sygehuset, 

• visuelle forhold ved den øgede bygningshøjde, 

• nedlæggelse af kolonihaver nord for sygehuset. 

 

På baggrund af VVM-screeningen afgjorde Kolding Byråd den 22. november 

2010, at udvidelsen af Kolding Sygehus forventes at få væsentlige indvirk-

ning på miljøet. Det blev derfor vurderet, at udvidelsen er VVM-pligtig. Der 

blev derfor efterfølgende udarbejdet en VVM-redegørelse for projektet.  

 

Kolding Byråd har den 25. juni 2012 vedtaget kommuneplantillæg 17 til 

Kommuneplan 2010-2021 med tilhørende VVM-redegørelse. Kommuneplan-

tillægget giver mulighed for at udbygge det eksisterende sygehus.  

 

Projektbeskrivelse 

Regionsrådet vedtog ultimo 2007, at Sygehus Lillebælt – Kolding skal være 

et af Region Syddanmarks akutsygehuse. Sygehuset skal udbygges med 

bl.a. en ny hovedindgang, en ny Fælles Akut Modtagelse, et nyt sengeafsnit, 

et parkeringshus, en helikopterlandingsplads samt en række interne ombyg-

ninger. Projektet muliggør samtidig en række yderligere udbygninger, her-

under mulighed for et nyt kommunalt sundhedscenter.  

 

Sygehuset inkl. et nyt sundhedscenter skal over tid kunne udvides til ca. 

145.000 m2 etageareal ekskl. parkeringshus. Den nye sengebygning skal 

etableres som en nord-syd gående bygning i 6 etager over det eksisterende 

sygehus, så sygehuset dermed får en etagehøjde på 9 etager.  

 

De nye parkeringspladser skal sammen med en ny helikopterlandingsplads 

placeres i det tidligere kolonihaveområde nord for det eksisterende sygehus. 
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 Tilladelse 

Kolding Kommune meddeler hermed Sygehus Lillebælt tilladelse til udbyg-

ning af Kolding Sygehus som angivet i kommuneplantillæg 17 til Kommune-

plan 2010-2021 med VVM-redegørelse vedtaget i Kolding Byråd den 25. juni 

2012.  

 

Tilladelsen meddeles i henhold til § 2 stk. 4 nr. 2 i bekendtgørelse nr. 1510 

af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs 

virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.  

 

Tilladelsen er betinget af at udbygningen af sygehuset sker i overens-

stemmelse med de oplysninger om beliggenhed og udformning samt be-

skrevne afværgende foranstaltninger, som er lagt til grund for Kolding Kom-

munes vurdering af projektets miljøkonsekvenser i VVM-redegørelsen i 

kommuneplantillægget samt i tilhørende lokalplan.  

 

VVM tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter offent-

liggørelsen. 

 

Andre tilladelser 

Denne VVM-tilladelse overflødiggør ikke tilladelser og godkendelser efter an-

den lovgivning. 

 

Offentliggørelse 

VVM-tilladelsen offentliggøres i Lokalavisen Budstikken og på Kolding Kom-

munes hjemmeside www.kolding.dk onsdag den 4. juli 2012. 

 

Klagevejledning 

VVM-tilladelsen kan påklages til Naturklagenævnet. Klagen skal indsendes 

skriftligt til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver med retlig interesse i sa-

gens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som 

hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsent-

lige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, jf. planlovens § 58 og 59. 

 

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentlige bekendtgørelse. 

 

Klagens skal sendes direkte til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 

8, 2400 København NV eller som post til nmkn@nmkn.dk.  

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din kla-

ge, at du indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er 

fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, her-

under virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.  

 

I modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når 

nævnet har modtaget klagen fra Kolding Kommune. I skal benytte denne 
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 opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modta-

ger ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder be-

handlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den 

anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra 

behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøkla-

genævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 

  

Gebyret tilbagebetales, hvis  

1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,  

2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller  

3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberet-

tigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets 

kompetence.  

 

Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøkla-

genævnets hjemmeside www.nmkn.dk 

Hvis I vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måne-

der fra afgørelsens eller fra offentliggørelsens dato.  

 

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men Natur- og 

Miljøklagenævnet kan i medfør af planlovens § 60 stk. 3 beslutte, at tilladel-

sen ikke må udnyttes. Endvidere kan nævnet påbyde bygge- og anlægsar-

bejdet standset.  

  

 

Venlig hilsen 

 

 

Mai Bjørn Nielsen  

civilingeniør 


