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Til Hedensted Kommune

Vejdirektoratet har med mail af 22. december 2021 modtaget Hedensted Kommunes høring af berørte
myndigheder i forbindelse med afgrænsning af miljøvurdering af planer (SMV) og det konkrete projekt (VVM)
for et sikret lastbilparkeringsanlæg ved tilslutningsanlæg 57, Horsens S.

Eventuelle bemærkninger skal sendes inden den 12. januar 2022.

Vejdirektoratet høres som berørt myndighed, idet projektet grænser til Østjyske Motorvej (statsvej 60) og
Vestvejen (statsvej 600338). Vejdirektoratet er vejmyndighed i forhold til statsvejene og tilsynsmyndighed i
forhold overholdelse af naturbeskyttelseslovens forbud mod reklamer i det åbne land langs statsvejene.

Miljøvurdering af planerne (SMV)
Hedensted Kommune forventer at træffe afgørelse om, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af planerne
(lokalplan og kommuneplantillæg).

Miljøvurderingen afgrænses på baggrund af screening af planernes miljømæssige konsekvenser.

Lokalplan og kommuneplantillæg skal bl.a. muliggøre et lastbilparkeringsanlæg med plads til 400 - 500
parkeringspladser til lastbiler. Fuldt udbygget forventer Vejdirektoratet, at anlægget vil generere en væsentlig
øget trafik på Vestvejen, herunder i tilslutningsanlæg 57, Horsens S.

Da en væsentlig øgning i trafikbelastningen kan medføre miljømæssige konsekvenser, forventer vi, at der i
miljøvurderingen indgår en nærmere redegørelse for omfanget af den forventede trafikbelastning og evt.
afledte konsekvenser heraf.

Vejdirektoratet vurderer endvidere, at det bør fremgå af miljøvurderingen, hvordan Miljøstyrelsens vejledende
støjkrav for vejtrafikstøj for liberale erhverv, herunder hotel, kan overholdes, herunder både i forhold til en 10-
årig fremskrivning af trafikken på statsvejene, men også i forhold til den interne vejtrafikstøj fra
parkeringspladsen og helikopterlandingspladsen i samme periode. Planlægning af støjfølsom arealanvendelse
uden nærmere redegørelse for støjafskærmning kan være i strid med de nationale interesser i
kommuneplanlægning, pkt. 4.2.7.

Det fremgår af miljøvurderingslovens bilag 3, at der i en miljøscreening bl.a. skal tages hensyn til
miljøproblemer af relevans for planen eller programmet. Der skal herunder tages hensyn til de trafikale
konsekvenser af planen, herunder i form af støj fra trafik.

Området er i dag allerede påvirket af trafikstøj fra både den østjyske motorvej og Vestvejen.



Figur 1 - Kortudsnit, der viser Vejdirektoratets støjkortlægning fra 2017

Det er således i forbindelse med en miljøscreening ikke tilstrækkeligt kun at se på de miljøpåvirkninger, som
en plan giver anledning til. Miljøscreeningen skal også forholde sig til miljøforhold i området, som kan påvirke
planlægningen. En mangelfuld miljøscreening kan udgøre en væsentlig retlig mangel ved en lokalplan og et
tilhørende kommuneplantillæg og kan have som konsekvens, at planerne mister deres gyldighed.

Det fremgår af screeningsnotatet, at den visuelle påvirkning vil blive vurderet i forhold til den fremtidige
bebyggelse, skiltning, belysning, jordvoldanlæg. Lokalplanen skal muliggøre opførelse af en 20m høj og 7m
bred pylon, så Vejdirektoratet forudsætter, at pylonens visuelle påvirkning også bliver vurderet.

Med henvisning til ovennævnte har Vejdirektoratet ingen bemærkninger til beslutningen om, at der skal
udarbejdes miljøvurdering for planerne.

Afgrænsning af miljøkonsekvensrapport (VMM)
Bygherren (HM Entreprenører) har vurderet, at det ikke kan udelukkes, at gennemførelse af projektet kan
medføre en væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø. Bygherren har derfor søgt Hedensted
Kommune om gennemførsel af en frivillig miljøkonsekvensvurdering af projektet. Hedensted Kommune har
imødekommet bygherrens anmodning om at igangsætte en miljøkonsekvensvurdering, og har udarbejdet
afgrænsningsnotat for indholdet i miljøkonsekvensvurderingen.

Denne første høringsfase holdes på et tidligt tidspunkt i projektforløbet, hvor bygherren endnu ikke har
planlagt alle detaljerne.

Det fremgår af afgrænsningsnotatet, at projektets visuelle påvirkninger vil indgå i miljøkonsekvensrapporten.
Det fremgår, at Der foretages visualiseringer af projektet fra udvalgte og indmålte og georeferede
standpunkter i nær- og fjern-zonen, hvor der færdes mennesker, ligesom der foretages en vurdering med
udgangspunkt i Hedensted Kommunes landskabskarakterområder. Visualiseringerne udføres jf.
branchestandarden for gennemførsel af visualiseringer til brug for VVM. Derudover foretages en vurdering af
påvirkningen fra lys i et område i det åbne land, hvor lyspåvirkningen er begrænset. Pylonens
overensstemmelse med naturbeskyttelseslovens § 21 vurderes med udgangspunkt i visualiseringerne.

Det fremgår ligeledes, at trafikkens påvirkninger i form af støj og vibrationer vil indgå i
miljøkonsekvensrapporten, idet Der gennemføres kortlægning af type og omfang af lastbiler, helikoptere og
personbiler, som kan medføre støj til omgivelserne. Til vurdering af påvirkning anvendes anerkendte metoder
og programmer (f.eks. Sound Plan), og erfaringer fra sammenlignelige projekter. Der udarbejdes figurer, der
viser støjens udbredelse i omgivelserne.

Vejdirektoratet forventer, at ovenstående forholder sig til trafikken både uden for projektområdet og inden for



projektområdet, ligesom der ikke kun vurderes på støjens betydning for omgivelserne uden for området, men
også inden for området, herunder særligt i forhold til de liberale erhverv (f.eks. hotel) i området.

Trafikkens påvirkning på trængsel, fremkommelig og trafiksikkerhed på Vestvejen og i tilslutningsanlæg 57,
Horsens S indgår derimod ikke i afgrænsningen af indholdet i miljøkonsekvensrapporten. Det fremgår, at I
driftsfasen anvendes det nye B-anlæg (tilkørselsanlæg til Exit 57) op til Vestvejen, og derfor kan trafikken på
Vestvejen køre regelmæssigt uden gener. Trafikken på det nye B-anlæg vil ikke påvirke trafikken på
Vestvejen.

Vejdirektoratet er ikke umiddelbart enig i vurderingen af, at trafikken på Vestvejen og i tilslutningsanlæg 57,
Horsens S ikke vil blive påvirket. Det er Vejdirektoratets vurdering, at en meget stor del af de lastbiler og
personbiler, der skal benytte parkeringsanlægget, kommer fra motorvejen, og derved vil denne trafik påvirke
både tilslutningsanlæg 57 og Vestvejen.

Vejdirektoratet mener derfor, at trafikkens påvirkning på trængsel, fremkommelig og trafiksikkerhed på
Vestvejen og i tilslutningsanlæg 57, Horsens S bør indgå i miljøkonsekvensrapporten.

Øvrige bemærkninger
Vejdirektoratet ønsker at gøre opmærksom på, at der endnu ikke foreligger endelig tilladelse til en ny vej-
tilslutning til Vestvejen, og at der endnu ikke er indgået aftale om endelig størrelse, placering og anvendelse af
regnvandsbassin og samkørselsplads. Det kan derfor ikke afvises, at de vilkår, der bliver knyttet til
Vejdirektoratets tilladelse til tilslutning og adgang og til aftale om regnvandsbassin og samkørselsplads kan
medføre projekttilpasninger, der kan ændre på indretning af området (herunder på afgrænsningen af
lokalplanens delområder og byggefelter).

I forhold til placering af pylon og samkørselsplads så forudsætter Vejdirektoratet, at den fremtidige vej-
byggelinje, inkl. højde- og passagetillæg respekteres i projektet såvel som i planerne.

Hvis ovennævnte giver anledning til spørgsmål, er I velkommen til at kontakte undertegnede sagsbehandler.

Venlig hilsen

Lene Dalgaard Stenderup
Landinspektør
Vejsektor og myndighed
Planlægning og myndighed (Middelfart)

Teglgårdsparken 102
5500 Middelfart

Telefon +45 7244 3333
Direkte +45 7244 2746

lds@vd.dk
vejdirektoratet.dk

Med udgangspunkt i bæredygtig udvikling arbejder Vejdirektoratet for, at mennesker og gods kommer nemt og sikkert frem.
Læs om Vejdirektoratets behandling af personoplysninger.

Fra: Christina Duedal Nielsen <Christina.D.Nielsen@Hedensted.dk> 
Sendt: 22. december 2021 14:09
Til: Lene Dalgaard Stenderup <lds@vd.dk>
Cc: hoeringer <hoeringer@vd.dk>
Emne: Høring i forhold til afgrænsning af miljøvurdering af planer og det konkrete projekt VVM

Til Vejdirektoratet

Vedhæftet er 2 høringer i forhold til miljøvurdering af planerne for et sikret lastbilparkeringsanlæg ved
afkørsel 57 og det konkrete projekt. Den formelle høringsperiode løber fra d. 29. december 2021 til d. 12.
januar 2022.



Med venlig hilsen 

Christina Duedal Nielsen
Cand. Arch. 

Plan og Udvikling 
Niels Espes Vej 8,8722 Hedensted
Christina.D.Nielsen@Hedensted.dk

www.hedensted.dk
M: +4529166073
D:+4579755682
T:79755000 

Send sikkert via Digital Post: www.hedensted.dk/kontakt



Fra: Post Plan og Udvikling
Til: Christina Duedal Nielsen
Emne: VS: Høring, Lastbilparkering Exit 57, Horsens Syd, jeres Sagsnr. 01.02.00-P16-3181-21
Dato: 12. januar 2022 09:10:27
Vedhæftede filer: Signaturbevis.txt

Med venlig hilsen 

Maja Rasmussen
Planlægger 

Plan og Stab 
Stationsparken 1,7160 Tørring
Maja.Rasmussen@hedensted.dk

www.hedensted.dk
M: 40224145
D:+4579755637
T:79755000 

Send sikkert via Digital Post: www.hedensted.dk/kontakt

Fra: Esben Klinker Hansen VejleMuseerne - Forsknings- & Samlingsafdelingen Kultur og Sundhed
Vejle Kommune <ESKHA@vejle.dk> 
Sendt: 11. januar 2022 15:18
Til: Post Plan og Udvikling <Planogudvikling@hedensted.dk>
Cc: Christian Juel VejleMuseerne - Forsknings- & Samlingsafdelingen Kultur og Sundhed Vejle
Kommune <CHJUE@vejle.dk>
Emne: Høring, Lastbilparkering Exit 57, Horsens Syd, jeres Sagsnr. 01.02.00-P16-3181-21

Til Hedensted Kommune, Plan og Udvikling

Angående høringen på lastbilparkering Exit 57, Horsens Sys, jeres sagsnr. 01.02.00-P16-3181-21.
Vejlemuseerne har følgende bemærkninger:

Vejlemuseerne har siden 2021 været i en positiv dialog med bygherre om fortidsminder på
projektarealet. Efter aftale med bygherre udførte museet i efteråret 2021 en større arkæologisk
undersøgelse på den del af projektarealet, hvor der skal anlægges parkeringsanlæg og øvrige
faciliteter. Mindre arealer mod sydvest, hvor af- og tilkørsel er planlagt, er endnu ikke
forundersøgt. Der fremkom ved forundersøgelsen særdeles omfangsrige fortidsminder, primært
spor af bebyggelse og begravelser fra førromersk og romersk jernalder (ca. 500 f.Kr. til ca. 400
e.Kr.) og museet har udpeget 70.500 m2 til egentlig arkæologisk udgravning.
På baggrund af de massive fund fra 2021, anbefaler museet derfor, at der også udføres
arkæologisk forundersøgelse af det resterende projektareal.

Vedhæftet:
Kortbilag, det allerede forundersøgte areal markeret med rød streg. Det ikke forundersøgte
markeret med blå streg.

Med venlig hilsen



Esben Klinker Hansen
Arkæolog
VejleMuseerne
Tlf. +45 23 99 62 07

Administration  
Spinderigade 11E 
DK-7100 Vejle 
7681 3100 
museerne@vejle.dk 
www.vejlemuseerne.dk 

Sådan behandler vi dine personoplysninger i Vejle Kommune: 
https://www.vejle.dk/om-kommunen/fakta-om-os/haandtering-af-persondata/databeskyttelse/ 










