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Lokalplan 1095 for et boligområde  
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Screening for Miljøvurdering 

Sammenfattende skema

JA NEJ Bemærkninger 
Skal planen miljøvurderes: X Planforslaget omhandler et mindre område på lokalt plan. 

Det vurderes at planlægningen af området ikke vil have 
en væsentlig indvirken på miljøet.

Hedensted Kommune
Screeningen er udført af Troels Munk-Olsen
Dato 29. juli 2015

Screeningsskema
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Bemærkninger 
Begrundelser for vurderingen, henvisning til hvorledes 
vurderingen allerede indgår, eksempelvis andre planer, 
lovgivning mv. ( angiv evt. kilde) og/eller uddybning af, 
hvad der bør undersøges nærmere.

By- og kulturmiljø og landskab
By- og landskabsbeskrivelse X Lokalplanområdet består af et landbrugsareal ved Con-

stantiavej med marker mod øst, samt et § 3 beskyttet 
engareal mod Torup Bæk. Mod nord og syd grænser lo-
kalplanområdet op mod udbyggede boligområder. Der 
er ikke inden for lokalplanområdet udpeget værdifulde 
geologiske interesser eller særlige terrænformer. Rea-
lisering af lokalplanen vil fungere som huludfyldning 
og vil sikre, at lokalplanområdet vil visuelt harmonere 
med omgivelserne.
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Kulturarv og arkæologiske 
forhold 

X Horsens Museum har foretaget arkivalsk kontrol af 
planområdet og har følgende bemærkninger. Der er på 
nabomatriklerne mod nord tidligere gjort fund af for-
tidsminder i form af spor af bebyggelse og andre
aktivitetsspor fra yngre bronzealder eller ældre førro-
mersk jernalder.
Landskabsmæssigt ligger lokalplanområdet på en jævn 
flade nær et markant terrænforløb med et lavtliggen-
de, mindre vandløb langs den vestlige afgrænsning af 
matriklen. Mod øst er tidligere gjort fund fra stenalder 
og ældre bronzealder.
Lokalplanområdet blev i efteråret 2014 arkæologisk 
forundersøgt. I forundersøgelsen fremkom bebyg-
gelsesspor fra yngre stenalder og ældre bronzealder. 
Bebyggelsessporene blev efterfølgende udgravet og 
området frigivet til anlægsarbejde (HOM
3164).
Der gøres opmærksom på, at Museumsloven fortsat er 
gældende. Findes der underjordarbejde spor af for-
tidsminder, skal arbejdet standses i det omfang, det 
berører fortidsmindet og Horsens Museum
tilkaldes (§27 stk. 2).
Lokalplanområdet er ikke herudover pålagt fredninger, 
registreringer af fortidsminder eller pålagt kirkebyg-
gelinje.

Visuel påvirkning X Områdets fremtræden reguleres gennem lokalplanens 
bestemmelser. Lokalplanen sikrer, ved bestemmelser 
om et ensartet materialevalg og en ensartethed i ud-
formningen af bebyggelsen som helhed, at lokalplan-
området fremstår harmonisk og sammenhæng med den 
omkringliggende bebyggelse.

Grønne områder og beplant-
ning 

X Lokalplanområdet indeholder et § 3 beskyttet område 
- eng langs Torup Bæk. Realisering af lokalplanen vil 
ikke medføre ændring af den § 3 beskyttede engs natur-
lige tilstand. Offentlighedens adgang til Torup Bæk  for-
bedres, idet der planlægges en forbindelse af gangstier 
langs bækken nord og syd for lokalplanområdet samt en 
gangsti fra boligvejen til den ovennævnte stistrækning. 
I forbindelse med realisering af lokalplanen plantes der 
læbælter mod nord og mod øst. Samlet set vurderes det 
derfor at kvaliteten og diversiteten af beplantning og de 
grønne områder generelt forbedres med realisering af 
lokalplanen.

Naturbeskyttelse 
Dyre- og planteliv samt biolo-
gisk mangfoldighed

X Med etablering af læbælter og bevoksning forventes det 
at kvaliteten og diversiteten af levesteder og naturty-
per inden for lokalplanområdet forbedres frem for den 
nuværende situation, hvor området dyrkes landbrugs-
mæssigt. Der er ikke inden for lokalplanområdet regi-
streret artsfund , fredede arter eller bilag IV arter, og 
området er ikke udpeget som spredningskorridor. 
Det vurderes derfor at realisering af lokalplanen vil be-
tyde en forbedring af den biologiske mangfoldighed og 
dermed bedre muligheder for rigt plante- og dyreliv. 
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Naturbeskyttelsesinteresser X Der er ikke inden for lokalplanområdet registreret be-
skyttede sten- og jorddiger. En del af området omfatter 
et §3 beskyttet engområde, det er for øjeblikket ind-
hegnet og afgræsset af køer, det forventes at vedblive 
således. Der er ikke bygge- eller beskyttelseslinjer. 
Nærmeste Natura 2000 område er N78, Skove langs 
nordsiden af Vejle Fjord, i en afstand af 5,2 km fra lokal-
planområdet. Det vurderes, at udpegningsgrundlaget 
for Natura 2000 området ikke vil blive påvirket negativt 
af byggeriet.

Lokalplanområdet indeholder et § 3 beskyttet engareal 
mod vest.  Samlet set vurderes det at realisering af lo-
kalplanen ikke forventes at påvirke naturbeskyttelsesin-
teresserne væsentligt.
For alle arealudlæg gælder det, at naturtilstanden af 
områderne med tiden kan ændre sig. Levesteder for ar-
terne kan derfor opstå eller forsvinde, hvis arealerne 
ligger hen uden at blive udnyttet. Vurderingen bygger 
derfor på arealernes nuværende tilstand og den eksiste-
rende viden, som kommunen er i besiddelse af.

Der er ifølge Danmarks Miljøundersøgelser fundet flere 
bilag IV-arter indenfor en afstand af 10 km fra bygge-
felterne. Det drejer sig om arter af padder og flager-
mus samt odder. Hedensted Kommune har ikke konkret 
kendskab til forekomster af bilag IV-arter i nærområdet 
og vurderer at boligområdet, hverken vil indskrænke el-
ler forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-
arter i området.

Skovrejsning

F.eks. ønsket/uønsket

X Området er i kommuneplanen udpeget som areal hvor 
skovrejsning er uønsket.

Jord
F.eks. Jordforurening X Da det er tildligere er dyrket landbrugsmæssigt forven-

tes det ikkeat jorden er forurenet
Vand 
Grundvand X Lokalplanområdet ligger inden for et område med drik-

kevandsinteresser.  Med anvendelsen af lokalplanområ-
det til enfamilieshuse vurderes det ikke at risikoen for 
nedsivning af forurenende stoffer øges væsentligt.
Samlet set vurderes lokalplanområdet ikke at påvirke 
grundvandet i væsentlig grad.

Overfladevand
Udledning af spildevand X Lokalplanområdet ligger i planlagt separatkloakeret 

opland. Dette forventes dog ændret til planlagt spilde-
vandskloakeret – enten ved tillæg til spildevandsplan i 
forbindelse med lokalplanlægning eller ved revision af 
spildevandsplanen.
Det forventes at spildevandsplanen vil være endeligt 
vedtaget først i 2016.
Området er undersøgt og overfladevand kan nedsives 
på de enkelte grunde og eller i fællesområder.

Støj
X Realisering af lokalplanen forventes at medføre en øget 

aktivitet i området og en støjpåvirkning, der er normal 
for bymæssig bebyggelse. Etablering af enfamilieshuse 
i lokalplanområdet forventes derfor ikke at medføre en 
væsentlig øget støjpåvirkning hverken i lokalplanområ-
det eller af de omkringliggende ejendomme.
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Klimapåvirkning
F.eks. Vindturbulens, skygge-
gener 

X Det forventes ikke at den bebyggelse som lokalplanen 
giver mulighed for at etablere vil betyde klimapåvirk-
ning så som vindturbulens eller skyggegener mv. af væ-
sentlig betydning for miljøet i lokalplanområdet eller de 
omkringliggende ejendomme. Boligerne opføres i max 
2 etager. 

Ressourceanvendelse 
Arealforbrug X Lokalplanområdet inddrager hovedparten af matr. nr. 5 

a Ll. Dalby By, Hedensted i byzone. Lokalplanområdet 
er placeret mellem eksisterende byområder og funge-
rer dermed som huludfyldning og er med til at fortætte 
byen.

Energiforbrug X Lokalplanen stiller ingen krav om energibesparende til-
tag. Lokalplanen giver mulighed for anvendelse af sol-
energi.

Befolkning og sikkerhed
Boligmiljø X De omkringliggende ejendomme forventes i mindre grad 

at blive påvirket af det nye boligområde. Området for-
binder de omkringliggende boligområder med en gang-
sti. Lokalplanens realisering vurderes ikke at have væ-
sentlige konsekvenser for beboerne i naboområderne.

Friluftsliv/rekreative interes-
ser/stier

X Lokalplanen udlægger en stiforbindelse mellem eksiste-
rende stier langs Torup Bæk, som er en del af et større 
stisystem og også inkluderer de grønne områder i den 
østlige del af Hedensted samt leder til de grønne områ-
der og skov mod syd. Der udlægges en stiforbindelse fra 
boligområdet til stisystemet.

Brand, eksplosion, giftpåvirk-
ning

X Der er ikke i lokalplanens eller i dets nærområde place-
ret risikovirksomheder eller lignende, som ville kunne 
betyde en risiko for brand, eksplosion eller giftpåvirk-
ning.

Trafik og transport 
Sikkerhed/tryghed X Vejene i lokalplanområdet skal overholde oversigtsfor-

hold og have hensigtsmæssige vejforløb, som sikre tra-
fiksikkerheden. Der etableres fortov i den ene side af 
lokalplanområdets boligvej for at skabe større tryghed 
blandt fodgængere i området.
Det vurderes at planen ikke har indflydelse på trafiksik-
kerheden.

Trafikafvikling/-kapacitet X Det vurderes ikke at den mængde trafik lokalplanområ-
dets 15 enfamiliehuse kommer til at generere, vil med-
føre problemer for trafikafviklingen på den interne vej 
eller på Constantiavej. Den interne vej dimensioneres 
ydermere efter det forventede kapacitetsbehov.

Kommunal planlægning 
Overensstemmelse med kom-
muneplanlægningen 

x Lokalplanen er i overensstemmelse med Hedensted 
Kommuneplan 2013.

Overensstemmelse med øvrig 
planlægning 

x I tillæg til spildevandsplanen eller i den reviderede spil-
devandsplan forventes området ændret fra planlagt se-
paratkloakeret til planlagt spildevandskloakeret.



6 Screening for Miljøvurdering

Samlet vurdering og offentliggørelse 

Det vurderes, at den samlede miljøpåvirkning af planforslaget er uvæsentligt, hvorfor der ikke er krav, om 
udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendt-
gørelse nr. 939 af 3. juli 2013. 

Screeningen omfatter et mindre området med mulighed for at opføre 15 åben lave boliger. De forskellige mil
jøfaktorer giver ikke anledning til at der skal udføres en miljøvurdering. En del af lokalplanområdet omfatter 
et § 3 beskyttet område. Der sker ikke ændringer i mrådet i forbindelse med lokalplanens gennemførelse.

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013, skal 
det for planer, som fastlægger rammer for fremtidig anlægstilladelse, klarlægges, hvorvidt der skal foretages 
en miljøvurdering af de pågældende planer. Planer skal miljøvurderes, såfremt indvirkningen på miljøet vur-
deres at være væsentlig. 

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der kun gennemføres en miljøvurdering af planer 
og programmer, hvis planerne må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. 

Hedensted Kommune har foretaget en screening af planforslaget og har afgjort, at det ikke vil have en væ-
sentlig indvirkning på miljøet.  Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering er truffet på baggrund af 
lovens § 3, stk. 2. 

Afgørelsen skal i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer offentliggøres med begrundelse 
og klagevejledning, hvilket sker samtidig med, at planforslagene fremlægges i offentlig høring.

Klageregler

Miljøvurdering af planen
Afgørelser truffet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 939 af 
3. juli 2013, kan påklages efter § 16, stk. 2 (Kun ved spildevandplantillæg) og planlovens § 58 stk. 1 pkt. 4. 

Der kan klages over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering af planerne i henhold til Lov 
om miljøvurdering af planer og programmer. Natur og miljøklagenævnet skal modtage klagen inden 4 uger fra 
datoen for offentliggørelse af afgørelsen.

Klagevejledning
Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende klageportalen. 
Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk. Der er direkte link til disse steder via forsiden af 
Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Vejledning om, hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på klageportalen, findes på www.
borger.dk og www.virk.dk samt på www.nmkn.dk. På Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.
dk findes endvidere information om, hvordan man klager via klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, 
”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Natur- og Miljøklagenæv-
net.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indsendes via 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 myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender 
herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 
imødekommes.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til 
Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning 
om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
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Hedensted Kommune

Fritid & Fællesskab
Tjørnevej 6
7171 Uldum

Tlf.: 79 75 50 00
Mail: teknikogmiljo@hedensted.dk


