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Miljøscreening 
 
Sagsnr. 01.02.05-P16-9-20 

Sagsbehandler 
Christina Duedal Nielsen 

 
  3.9.2020 

 
Screening af planens/programmets miljømæssige konsekvenser  
 
Screening af: Lokalplan nr. 1155 
 
Kort beskrivelse af planen: 
Lokalplanen har til formål at lave en mindre ændring af lokalplan 55, 
således der gives mulighed for at etablere 4 dobbelthuse med i alt 8 
boliger. For at muliggøre dette justeres formålsbestemmelsen således, 
der står boliger i stedet for 6 bolig. Endvidere tilpasses anvendelsen 
således, at boligbebyggelsen kan bestå af åben-lave eller tæt-lave bo-
liger. 
 
Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 1af, 1ag, 1ah, 1ai og 1ak Lind-
ved By, Sindbjerg, og består i dag af vejareal og græsareal. 
 
Der er kompetencebestemmelser i lokalplan 55, hvilke justeres idet de 
i forhold til planloven i dag er ugyldige. Det drejer sig om skiltning, 
der omformuleres til, at der ikke må opsættes skilte inden for lokalpla-
nens område. Mindre henvisningsskilte er undtaget herfra. Bestem-
melsen om materialer og farver gøres mere konkret, således der be-
skrives en bred vifte materiale og signalfarver undtages. Bestemmel-
sen omkring virksomhed omformuleres således det ikke længere er en 
kompetencebestemmelse, men det umiddelbart kan lade sig gøre.  
 
Redegørelsen suppleres således den er i overensstemmelse med plan-
loven. 
 
De resterende bestemmelser i lokalplan 55 er fortsat gældende. 
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Planlægningsgrundlag 
Zonestatus: 
Nuværende zonestatus: Byzone 
Fremtidig zonestatus: Byzone 
 
Gældende lokalplan: 
Lokalplan 55 er gældende for området. Med lokalplan 1155 laves der en mindre ændring af lokalplan 55.  
 
Gældende kommuneplan: 
Området er omfattet af 7.B.01 der udlægger området til boligområde med en bebyggelsesprocent på 40, maksimal bebyggelseshøjde 
på 8,5m og maksimal etageantal på 2. Området er desuden omfattet af retningslinjerne for oversvømmelse og erosion, grundvand, kli-
matilpasningsområde, konsekvensområde til produktionserhverv, parkering, skovrejsning, stier og særlige drikkevandsinteresser. Det 
vurderes at ændringen af lokalplan nr. 55 er i overensstemmelse med kommuneplanen. 
 
Gældende Spildevandplan: 
Området er i dag fælleskloakeret med Hedensted Spildevand A/S som ledningsejer. Spildevand og regnvand ledes i fælles ledning til 
Åle Renseanlæg, der er beliggende på Gudenåvej 23, Åle, 7160 Tørring. Ved større nedbørshændelser kan forekomme overløb af ops-
pædet spildevand via sparrebassin og udløb i Lindved Bæk. Efter rensning på renseanlægget ledes det rensede spildevand ud i Gudenå-
en. Der er ifølge en landkommissionskendelse fastsat en befæstelsesprocent på 28 % i forhold til afledning af overfladevand til kloak-
ken. Det resterende overfladevand håndteres via LAR-løsninger. 
Der er i denne spildevandsplan ikke planlagt ændringer for oplandet. Der vil dog på sigt kunne forventes at ske en ændring af kloaksy-
stemet fra fælles til separatkloakeret. Ændringen er ikke medtaget i denne spildevandsplan, men vil på sigt kunne betyde at den enkel-
te grundejer vil skulle separere regnvand og spildevand på egen grund. For at denne ændring kan gennemføres skal det vedtages i en 
fremtidig spildevandsplan. 
 
Referencescenarie (0 – Alternativet) 
Såfremt den mindre ændring af lokalplan 55 ikke vedtages, vil lokalplan 55 stadig være gældende i sin helhed. Lokalplan 55 er fra 
1997, endnu ikke udnyttet, og derfor ikke tidssvarende til den efterspørgsel, der er på boligbebyggelse i dag. Arealet fremstår i dag 
som et græsareal med en vej igennem, og med mulighed for at bygge 6 mindre boliger på selvstændige grunde. 
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Retsgrundlag for beslutning vedrørende miljøvurdering  
Vurdering i forhold til § 8 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 973 af 
25/06/2020). 

 

Ja

Kan planen medføre en 
væsentlig påvirkning af 
miljøet (§ 8, stk. 1, nr. 3 og 
§ 8, stk. 2)? Brug tabellen 
nedenunder.

Er der tale om et mindre 
område på lokalt plan eller 
små ændringer i planen 
(§ 8, stk. 2, nr. 1)?

x

xNej

 Nej

Ingen screening (§ 2, stk. 1)
Planen er ikke omfattet af 
loven.

Kan planen påvirke et Na-
tura 2000 område væsent-
ligt (§ 8, stk. 1, nr. 2)?

Er planen omfattet af bilag 1 
eller 2 (§ 8, stk. 1, nr. 1)?
Bilag : ________
Nr: ______

Sætter planen rammer for 
fremtidige anlægs-tilladelser 
(§ 8, stk. 2, nr. 2)?

Ja 

xJa 

Ingen miljøvurdering (§ 
33).
Husk offentliggørelse.
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 Nej
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 Nej
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Samlet konklusion af screeningen  
Det vurderes, at den samlede miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter af planforslaget ikke er væsentlig. 
Derfor er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete 
projekter (VVM), LBK nr. 973 af 25/06/2020. 
 
Idet lokalplanen har til formål at lave en mindre ændring af lokalplan 55, således der gives mulighed for at etablere 4 dobbelthuse med 
i alt 8 boliger med omtrent samme bebyggelsesmæssige omfang som den eksisterende mulige bebyggelse samt tilpasser bestemmelser 
som er kompetencegivende, vurderes det at planen ikke vil have en væsentlig påvirkning på miljøet. Planen er screenet for potentielle 
miljøpåvirkninger i screeningsskemaet på side 6 og frem.  
 
Enkelte emner er trukket frem nedenfor: 
Området er omfattet af retningslinjerne for oversvømmelse og erosion samt klimatilpasningsområde. Idet der planlægges for en mindre 
ændring af Lokalplan 55, hvor der gives mulighed for at opføre tæt-lav/dobbelthuse med omtrent samme bygningsmasse som den nu-
værende mulige åben-lave bebyggelse, vurderes det ikke at give anledning til væsentlige påvirkninger af omgivelserne som følge af kli-
matiske forhold som oversvømmelser, skyggepåvirkninger med videre. 
 
Området er allerede i dag udlagt til boligformål i den eksisterende lokalplan. Ændringen i boligtype fra parcelhuse til tæt-lav ændrer ik-
ke på betingelserne for de erhverv der ligger i det tilstødende område på Gl landevej 8 og 16. I anlægsfasen kan der forekomme støj i 
området.  
 
Lindved Bæk kan påvirkes af hyppigere overløb af opspædet spildevand. Da overløb sker til sparrebassin vurderes, at ved etablering af 
ny bebyggelse i et område på knap 0,5 ha med en befæstelsesgrad på 28 % i et eksisterende kloakopland på ca. 49,1 ha, at ændrin-
gen ikke er af væsentlig betydning. Overholdelse af befæstelsesgraden forudsætter, at der etableres nedsivning af en del af regnvan-
det. 
 
Hedensted Kommune har dermed foretaget en screening af planforslaget og har afgjort, at det ikke vil have en væsentlig indvirkning 
på miljøet. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering er truffet på baggrund af lovens § 8, stk. 2, idet der planlægges for et 
projekt, som ikke er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 eller 2. 
 
Afgørelsen skal i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) offentliggøres med begrun-
delse og klagevejledning, hvilket sker samtidig med, at planforslagene fremlægges i offentlig høring. 
 
Forudgående høring 
Inden afgørelse om miljøvurdering træffes, skal kommunen høre andre berørte myndigheder om, hvorvidt de mener, at der er anled-
ning til at gennemføre en miljøvurdering af planforslaget. Ved berørt myndighed forstås en myndighed, som på grund af dens specifik-
ke miljøansvar skal godkende eller give samtykke, tilladelse, godkendelse eller dispensation, for at planen eller programmet kan reali-
seres. 
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Andre berørte myndigheder har i perioden fra den 4. september til den 18. september 2020 haft mulighed for at kommentere kommu-
nens forventede afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering af planforslaget, og der er ikke indkommet bemærkninger, som gi-
ver anledning til at miljøvurdere planforslaget. 
 
Klageregler 
Der kan klages over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering. Efter § 48, stk. 1, i Bekendtgørelse om lov nr. 973 af 
25/06/2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) kan der klages efter de regler, som planen el-
ler programmet udarbejdes efter. Afgørelser om miljøvurdering i forbindelse med lokalplanen kan således forelægges Planklagenævnet, 
jf. planlovens § 58, stk. 1, som ændret ved Lov nr. 1658 af 20. december 2016 om Planklagenævnet. 
 
Hvis du vil klage  
Planklagenævnet 
Hvis du vil klage over en afgørelse truffet af Hedensted Kommune, skal du indgive klagen via Planklagenævnets Klageportal, som du 
finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes via Klageportalen til Hedensted Kommune. På Nævnenes Hus, 
www.naevneneshus.dk, er der en vejledning til, hvordan man klager. 
 
Når du klager, skal du med betalingskort betale et gebyr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt. 
 
Klagefrist 
Klagefristen er 4 uger fra annoncering af afgørelsen. 
 
Fritagelse for at bruge Klageportalen 
Fritagelse for at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til kommunen, senest samtidig med klagen. Kommu-
nen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes. 
 
 
 
 
  

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Screeningsskema 
Skemaet indeholder selve forundersøgelsen og delkonklusioner for hvert emne. Den samlede konklusion for forundersøgelsen findes på 
side 4. 
Ansvarligt team: 
Trafik:    Kultur og Fritid:   
Industri:    Landbrug:    
Udvikling og erhverv:   Vand og Natur:   
Spildevand:    Byg - Landskab:   
Drikkevand:    Plan og Udvikling:    
Klimagruppe:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medfører planen/programmet 
ændringer eller påvirkninger af 
følgende områder? 
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1. Befolkningens levevilkår 
     

1.1 Trafik 
 
Trafikafvikling  
Risiko for ulykker 
Offentlige transportmuligheder 
 

Påtænkte vejprojekter, skal kunne godkendes ift. pri-
vat – fællesvejsloven. 
 

x   AJ 

1.2 Sikkerhed i forhold til brand, eksplo-
sion og giftpåvirkning 
 

Der er ikke forøget risiko for mennesker, der ophol-
der sig i lokalplanområdet. 
 

x   RPF/
SJS 

1.3 Støj fra virksomheder og tekniske 
anlæg 
 

Området er allerede i dag udlagt til boligformål i den 
eksisterende lokalplan. Ændringen i boligtype fra par-

x   RPF/
SJS 
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celhuse til tæt-lav ændrer ikke på betingelserne for 
de erhverv der ligger i det tilstødende område på Gl 
landevej 8 og 16. 
 
I anlægsfasen kan der forekomme støj i området. 
 

1.4 Støj og vibrationer fra trafik og jern-
bane 
 

Ingen bemærkninger x   AJ 

1.5 Påvirkning af erhvervsliv 
 

Ingen bemærkninger x   MC 

1.6 Påvirkning af og fra landbrug 
 
Begrænsninger og gener for landbrug og dy-
rehold 
 

Ændringen fra parcelhuse til dobbelthuse inden for 
byzone er ubetydelige i forhold til landbrug. 

x   AIH 

1.7 Boligmiljø 
 
Planens konsekvenser for nærområdets bebo-
ere  
 

Ændringen fra parcelhus til dobbelthus og fra 6 til 8 
boliger vurderes ikke have væsentlige påvirkninger 
på nærområdet eller dets beboer. 

x   CDN 

1.8 Sundhedstilstand 
 
Tilgængelighed til opholdsarealer, stier, for-
bindelser og mødesteder 
 

Der er et mindre opholdsareal i området. Lokalplan-
området ligger omkring 400m fra idrætsfaciliteter, in-
stitutioner og Lindved Skole. 

x   CDN 

1.9 Fritid 
 
Afstanden til fritidsanlæg og aktiviteter samt 
mulighed for disse 
 

Ca. 400 meter til Lindved Skole, stadion og idræts-
hal. Mulighed for at deltage i aktiviteter i Lindved 
Gymnastikforening. 

x   IS 

1.10 Påvirkning af sociale forhold 
 
Afstand og forbindelser til offentlig og privat 
service  
Tryghed og kriminalitet 
 

Lokalplanområdet ligger omkring 400m fra idrætsfa-
ciliteter, institutioner og Lindved Skole og ca 400m til 
indkøb. Ændringen af lokalplanen vurderes ikke at 
øge utryghed eller kriminalitet. 

x   CDN 

2. Materielle goder 
     

2.1 Arealforbrug 
 

Arealforbruget vurderes være passende. x   CDN 

3. Klimatiske faktorer 
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3.1 Følger af global opvarmning 
 
Forhøjet vandstand 
Ekstrem regn 
Oversvømmelse 
Klimahåndteringsområder 
 

Området er omfattet af retningslinjerne for over-
svømmelse og erosion samt klimatilpasningsområde. 
Idet der planlægges for en mindre ændring af Lokal-
plan 55, hvor der gives mulighed for at opføre tæt-
lav/dobbelthuse med omtrent samme bygningsmasse 
som den nuværende mulige åben-lave bebyggelse, 
vurderes det ikke at give anledning til væsentlige på-
virkninger af omgivelserne som følge af klimatiske 
forhold som oversvømmelser, skyggepåvirkninger 
med videre. 
 

x   CDN
/RB 

3.2 Lokalt niveau 
 
Vind 
Sol 
Skyggeforhold 
 

Ændringen af lokalplanen vurderes ikke at skabe væ-
sentlige påvirkninger på lokalt niveau. 

x   CDN 

4. Jordbund 
     

4.1 Jordforurening 
 

Der er ikke konstateret jordforurening på arealet, og 
det er ikke omfattet af områdeklassificering.  
Et boligområde udgør ikke risiko for jordforurening. 

x   LHT 

4.2 Råstoffer 
 

Ændringen fra parcelhuse til dobbelthuse inden for 
byzone er ubetydelige i forhold til råstoffer. Der er ik-
ke udlagt råstofgraveområde eller råstofinteresseom-
råde på arealet. 

x   AIH 

4.3 Geologiske særpræg 
 

Området vurderes ikke have væsentlige geologiske 
værdier. 

x   CDN 

5. Vand 
     

5.1 Overfladevand 
 
Håndtering 
Nedsivning 
Udledning 
Forsinkelse 
Potentielt vandlidende områder 
 

Lokalplanområdet er beliggende i kloakopland LI1, 
som er fælleskloakeret. Der er tilslutningspligt til for-
syningen ledninger. Overfladevand afledes via fælles-
kloakken. Da der i dag er ubebygget, vil bebyggelsen 
medføre risiko for hyppigere overløb. Såfremt befæ-
stelsesgraden holdes som planlagt, vil det være i 
overensstemmelse med spildevandsplanen.  
 

x   RBJ/
AR/
ABG 
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Overholdelse af befæstelsesgraden forudsætter, at 
der etableres nedsivning af en del af regnvandet.  

5.2 Spildevand 
 
Håndtering 
Evt. spildevandstillæg 
  

Lokalplanområdet er beliggende i kloakopland LI1, 
som er fælleskloakeret. Der er tilslutningspligt til for-
syningen ledninger. Spildevand afledes via fællesklo-
akken.  
Da der i dag er ubebygget, vil bebyggelsen medføre 
risiko for hyppigere overløb. Såfremt befæstelsesgra-
den holdes som planlagt, vil det være i overensstem-
melse med spildevandsplanen. 

x   RBJ/
AR/
ABG 

5.3 Vandløb 
 
Påvirkning af vandløb i forhold til håndte-
ring af overfladevand 
 
Risiko for forurening 
 

Lindved Bæk kan påvirkes af hyppigere overløb af 
opspædet spildevand. Da overløb sker til sparrebas-
sin vurderes, at etablering af ny bebyggelse i et om-
råde på knap 0,5 ha med en befæstelsesgrad på 28 
% i et eksisterende kloakopland på ca. 49,1 ha, at 
ændringen ikke er af væsentlig betydning.  

x   RBJ 

5.4 Grundvand 
 
Drikkevandsinteresser  
Indvindingsopland 
Boringer 
 

Lokalplanområdet er beliggende i OSD og indvin-
dingsoplandet til TREFOR Lysholt Vandværk (Solekær 
kildeplads).  

X   RO 

6. Luft 
     

6.1 Luftforurening 
 
Støv og andre emissioner 
 

Boliger, i sig selv, giver ikke anledning til emissioner. 
I anlægsfasen kan der dog forekomme støv i områ-
det. 
 

x   RPF/
SJS 

7. Natur 
     

7.1 Fauna, flora og biologisk mangfol-
dighed samt søer 
 
Naturbeskyttelseslovens § 3 
Bilag IV-arter 
Spredningskorridorer  
Fredsskov 
Lavbundsarealer 
Søer 

Ændringen fra parcelhuse til dobbelthuse inden for byzone 
er ubetydelige i forhold til beskyttet natur.  
 
Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV-arter i 
området. På grund af arealets placering og omgivelser vur-
deres det ikke at være et velegnet levested for bilag IV-ar-
ter. Derfor vurderes det, at planlægningen ikke kan påvirke 

x   VIR 
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 bilag IV-arter.  
7.2 Natura 2000 Der ca. 4,2 km til nærmeste Natura 2000-område, 

som er Natura 2000 område nr. 81 ’Øvre Grejs Ådal’, 
som rummer Habitatområde nr. 70.   
Inden for en afstand af 6,2 km ligger yderligere et 
Natura 2000 område, som er Natura 2000 område nr. 
77 ’Uldum Kær, Tørring og Ølholm Kær’, som rummer 
Habitatområde nr. 66 og Fuglebeskyttelsesområde 
nr. 44.   
Hedensted Kommune vurderer, at planlægningen på 
grund af afstanden og den anvendelse, der planlæg-
ges for, ikke kan medføre en negativ påvirkning af 
Natura 2000-områder.  
 

x   VIR 

8. Landskab 
     

8.1 Overordnede landskabsinteresser 
 
Bevaringsværdige landskaber 
Kystnærhedszonen 
Skovrejsning 
 

Området er ikke omfattet landskabsinteresser. x   CDN 

8.2 Beskyttelseslinjer 
 
Åbeskyttelseslinjen 
Skovbeskyttelseslinjen 
Strandbeskyttelseslinjen 
 

Der er ingen beskyttelseslinjer i området. x   CDN 

8.3 Visuel påvirkning på lokalt plan 
 
Udsigt 
Indblik 
Arkitektonisk udtryk 
Lysforurening 

Ændringen af lokalplanen vurderes ikke at skabe en 
væsentlig visuel påvirkning på lokalt plan. 

x   CDN 

9. Kulturarv 
     

9.1 Fortidsminder 
 
Herunder fortidsmindebeskyttelseslinjen 
Beskyttede sten- og jorddiger 

Der er ingen fortidsmindebeskyttelseslinje eller be-
skyttede sten- og jorddiger i området. 

x   CDN 
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*) Indvirkninger tages i betragtning både i anlægsfasen, og når planen er realiseret. 

 
9.2 Kirker 
 
Herunder byggelinjer, omgivelser og fred-
ninger 
 

Området er ikke omfattet af udpegningerne. x   CDN 

9.3 Kulturmiljøer, fredninger og beva-
ringsværdige bygninger 

Området er ikke omfattet af udpegningerne. x   CDN 

9.4 Arkæologiske forhold  
 
Jordfaste fortidsminder 
 

Området ses på ældre kort mest at være lavtliggende 
vådområde. Endvidere ligger arealet et stykke fra 
den gamle landsby. Sagen er derfor næppe proble-
matisk hvad angår fortidsminder. 

x   VM 

10. Andet 
     

10.1 Andre faktorer, der er relevante 
ved den pågældende plan 
 

Der vurderes ikke at være andre faktorer der kan på-
virke lokalplanområdet. 

x   CDN 

11. Kumulative effekter 
     

11.1 Den samlede påvirkning 
 
Flere enkelte ubetydelige påvirkninger kan 
give en væsentlig samlet påvirkning 

Der vurderes ikke at være kumulative effekter der 
kan påvirke lokalplanområdet. 

x   CDN 

Behov for miljøvurdering Bemærkninger 
Nej Ja 

 
 

Det vurderes, at den samlede miljøpåvirkning inklusiv 
de kumulative effekter af planforslaget ikke er væ-
sentlige, og derfor ikke skal miljøvurderes. 
 

x  
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Især de indvirkninger, som planforslaget har på næromgivelserne, men også de indvirkninger nærområdet har på realisering af planfor-
slaget. 
 
**) Følgende aspekter tages i betragtning: 

 Hvor stor er indvirkningen og dens rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning, som kan blive 
berørt)? 

 Hvor værdifuldt og sårbart er det område, som kan blive berørt? 
 Hvor længe varer indvirkningen? Er den reversibel? 
 Er der fare for menneskers sundhed og miljøet? 

 


