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Screening af planens/programmets miljømæssige konsekvenser  

 

Screening af: Kommuneplantillæg nr. 11 for sommerhusområde ved As Vig 

Kort beskrivelse af planen: 
Kommuneplantillæg nr. 11 skal tilpasse afgræsningen af kommuneplanrammen 1.S.07 for sommerhusområde, til kun at 
omfatte dele af matrikelnummer 15d, 6g, 20c og 10ee, Sønderby By, Glud samt hele matrikelnummer 10e, Sønderby By, 
Glud. 
Planområdet udgør et areal på cirka 14,1 hektar. Mod vest afgrænset af landbrugsarealer, mod nord og nordøst af 
fredskov, og mod syd og sydøst af sommerhusområde. 
 

 
Herover: Matrikelkort der viser gældende kommuneplanrammer samt stiplet blå markering af gældende ramme og med skravering den nye ramme. 
 



Miljøscreeningsskema Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-22 KS: MWN  
Udgivelsesdato: 21. juli 2022 Sagsbehandler: Lene Thorgaard Godkendt den: 21. juli 2022 Side 2 af 18 

Kommuneplantillægget udarbejdes for at justere udlægget af sommerhusområdet så det sikres, at kommunen kan 
realisere den del af sommerhusområdet, som er mulig i forhold til lugtgenezonen fra det nærliggende husdyrbrug og hertil 
sikre at husdyrbruget kan få en ny miljøgodkendelse. 
Dette betyder, at sommerhusområdet afgrænses så det friholdes fra lugtgenezonen. 
 
 

 
 
 
Historik 
Hedensted Kommune fik i forbindelse med Landsplandirektivet i 2019 udlagt to sommerhusområder. Et ved As Vig nær 
Glud og et ved Klakring nær Juelsminde. 
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I forbindelse med endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 34 blev udlægget af sommerhusområderne 
kommuneplanlagt.  
 
Umiddelbart vest for området ligger et større husdyrbrug, hvor der i forbindelse med udpegningen af 
sommerhusområderne til landsplandirektivet var en miljøgodkendelse til husdyr (malkekvæg), som affødte en 
lugtgenezone på cirka 137 meter omkring husdyrbruget. 
 
En lugtgenezone er et område omkring et husdyrbrug, hvor det må forventes, at der lugter. Jf. Planloven må der ikke 
lokalplanlægges for eksempelvis nye sommerhuse inden for en sådan lugtgenezone. 
I samme periode, som kommuneplantillægget blev gennemført, blev Husdyrbekendtgørelsen ændret. Således blev den 
beregningsmodel, der tidligere blev anvendt til at beregne lugtgeneafstand, ændret. 
Denne ændring afstedkom, at lugtgenezonen fra at have været cirka 137 meter i stedet blev cirka 650 meter. 
 
Dermed kan sommerhusområdet ikke realiseres i den udstrækning, som den gældende kommuneplanramme nr. 1.S.07 
udlægger. 
Husdyrbruget har ansøgt om en ny miljøgodkendelse jf. den gældende husdyrbekendtgørelsen. Dog kan kommunen ikke 
godkende deres ansøgning, da der ligger en gældende kommuneplanramme, som udlægger arealet umiddelbart syd for 
Gludvej til sommerhusområde. 
 
 
Planlægningsgrundlag 
Zonestatus: 
Nuværende zonestatus: Landzone 

Fremtidig zonestatus: Sommerhusområde 

 

Gældende lokalplan: 
Området er ikke lokalplanlagt. 
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Gældende kommuneplan: 
Planområdet er i kommuneplanen omfattet af kommuneplanramme 1.S.07 - Over Sønderby, der udlægger området til 
sommerhusområde. Planlægningen er i overensstemmelse med kommuneplanrammen, men der udarbejdes 
kommuneplantillæg da kommuneplanrammens afgrænsning er i konflikt med eksisterende husdyrbrug. 

1.S.07 - Over Sønderby: 

Status 
Vedtaget d. 15. december 2021 
 
Anvendelse 
Generel anvendelse er sommerhusområde 
Specifik anvendelse er angivet til sommerhus- og fritidsboligbebyggelse 
Der må maks. opføres 94 sommerhuse inden for rammen. 
 
Mindst 10% af området anvendes til større samlede friarealer af forskellig karakter fælles for området. 
 
Generelle anvendelsesbestemmelser 
Der kan opføres bebyggelse med mindre værksted eller udsalg til betjening af området, samt en mindre helårsbolig i forbindelse hermed. 
 
Zonestatus 
Planlagt zone er sommerhusområde 
 
Bebyggelsesomfang 
Maksimal bebyggelsesprocent er 15% af det enkelte jordstykke 
Maksimale antal etager er 1 
Maksimal højde er 6 m 
 
Udstykning 
Rammen regulerer ikke udstykning 
 
Lokalplanlægning 
Ved lokalplanlægning skal hensyntagen til skovbrynet som landskabselement og levested for dyre og plantearter sikres. 
 
Det skal vurderes, om der er behov for afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse eller erosion, når der lokalplanlægges for 
byudvikling, særlig tekniske anlæg eller ændret anvendelse mv. inden for rammen. 

 

Planområdet er omfattet af følgende retningslinjer i den gældende kommuneplan 2021 -2033: 

 Grønt Danmarkskort - Naturbeskyttelsesområde 
 Grønt Danmarkskort - Økologisk forbindelse 
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 Særligt værdifulde landbrugsområder 
 Grundvand 
 Kystnærhedszone 
 Landzone 
 Oversvømmelse eller erosion 
 Parkering 
 Planlagte byzoner og sommerhusområder 
 Skovrejsningsområder 
 Sommerhusområder 
 Stier 
 Større solcelleanlæg i det åbne land 

 
 
Gældende Spildevandplan: 
Kommuneplanområdet er delvist omfattet af den gældende spildevandsplan. Den sydligste del er udlagt til planlagt 
spildevandskloakeret med privat regnvandshåndtering. 

Der skal udarbejdes et spildevandsplantillæg som tilpasser spildevandsplanen den nye afgrænsning af kommuneplanen. 
Spildevandsplanen skal således udvides mod nord, og indskrænkes mod vest. 

 

Referencescenarie (0 – Alternativet) 
Området er i dag udlagt til sommerhusområde. Den vestligste del kan dog ikke lokalplanlægges til, eller anvendes som, 
sommerhusområde, da det efter beregning af lugtgenezone fra husdyrbruget vest for området, er omfattet af 
lugtgenezonen. Uden et nyt kommuneplantillæg, vil området således udelukkende kunne anvendes til eksisterende 
anvendelse som landbrug. 
Hertil begrænser den gældende kommuneplanramme husdyrbruget fra at kunne opnå en ny miljøgodkendelse, og således 
også husdyrbrugets fremtidige udvidelsesmuligheder. 
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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. 1976 
af 27/10/2021). 

 
 

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 
Natura 2000 område 
væsentligt (§ 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).
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Samlet konklusion af screeningen  
Det vurderes, at den samlede miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter af planforslaget ikke er væsentlige. 
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. 1976 af 27/10/2021. 
 
Det er et krav i tildelingskriterierne af nye sommerhusområder, at der sikres offentlig adgang til kysten. Dette vil blive 
sikret i den fremtidige planlægning, ligesom der også vil blive stillet krav om tilvejebringelse af opholdsarealer mv. 
Da området ligger i forbindelse med eksisterende bebyggelse af samme karakter vurderes udlægget ikke at give anledning 
til en væsentligt påvirkning af kystlandskabet. Der vil dog skulle foretages en konkret vurdering i den videre planlægning.  
Området knytter sig til eksisterende sommerhusområde, hvor der findes gode fritidsanlæg samt offentlige og private 
services, som de maksimale 60 nye sommerhuse ikke vurderes ikke at ændre behovet af. 
I fastlæggelsen af maksimale antal grunde er der taget udgangspunkt i en åben grøn karakter med stor variation af 
sommerhustyper, hvilket er med til at begrænse arealforbruget. Den åbne grønne karakter af området vil hertil muliggøre 
etablering af nye fritidsanlæg.  
Området er omfattet af skovbyggelinje og potentiel økologisk forbindelse, fra fredskoven mod nord og øst, og hertil er der 
langs fredskoven et beskyttet sten- og jorddige som ikke må tilstandsændres. Med beskyttelserne og hensyn hertil, vil 
området trods udvikling, opretholde flere åbne flader og kig, samt begrænse lysforureningen – selv ved 
dispensation/reduktion af skovbyggelinjen. 
Den endelige disponering vil ske i den videre planlægning. 
Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV-arter i området. Derfor vurderes det at planlægningen ikke kan påvirke 
bilag IV-arter, men der vil skulle foretages en konkret vurdering i den videre planlægning. 
Det vurderes, at planlægningen på grund af afstanden og den anvendelse, der planlægges for, ikke kan medføre en 
negativ påvirkning på nærmeste Natura 2000-område, nr. 56 Horsens Fjord, havet øst for Endelave, cirka 4 km til fra 
sommerhusområdet. 
 
En del af området er udpeget i kommuneplanens retningslinje 9.1 oversvømmelse og erosion (grundvand 1m). Dog 
vurderes det at der ingen særlig klimamæssig risiko i det pågældende område, der er skrånende ned mod havet, dog 
minimum 16 meter over havet, og dermed i sikker højde herover i meget lang tid frem.  
Når afvandingen af området tilrettelægges bør man altid have klimafremskrivningen med i overvejelserne, og overveje de 
risici der opstår ved ændringen af arealanvendelsen set i forhold til en øget afstrømning. 
Jordsartskortet for området antyder at området primært er moræneler, så nedsivning af regnvand kan være problematisk. 
Kombinationen af strømningsveje og ringe nedsivning, øger muligheden for at området og marker opstrøms er drænet. 
Disse strømningsveje skal sikres eller omlægges i forbindelse med ændret arealanvendelse, så ingen lider skade.  
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Såfremt afstrømning fra området forsinkes, så det svarer til naturlig afstrømning fra området og renses mindst svarende 
til BAT for våde regnvandsbassiner, vurderes det at området er særligt velegnet til vandhåndtering i form af naturlig 
hydrologi (vandet tilbage på terræn og i jordmatricen frem for rørført vand). 
Da den sydlige del af området har naturlig afstrømning ned gennem eksisterende sommerhusområde, vil udviklingen af 
planområdet kunne forbedre strømningsveje uden for planområdet. 
 
60 nye sommerhusgrunde vil kunne medføre en ændret trafikstruktur og øget trafik til de pågældende områder, og heraf 
evt. behov for en svingbane på Gludvej. Dette afhænger dog af den konkrete disponering og vejbetjening. 
Der skal i forbindelse med den videre planlægning undersøges om Skovkrogen eller Frede Juels Vej bør blive adgangsvej 
og opgraderes, hvor den anden evt. nedlægges for strækningen mellem planområdet og Gludvej. 
Såfremt Skovkrogen bliver primær adgangsvej, vil trafik fra de nye sommerhuse ikke påvirke eksisterende 
sommerhusområder mærkbart. 
Øget trafikstøj vil primært forekomme i sommerperioder, hvorfor der for størstedelen af året ikke er en mærkbar 
støjpåvirkning. 
 
Der ligger 2 virksomheder vest for området, cirka 150 meter. I forbindelse med lokalplanlægning af området skal der 
redegøres for støj og støv i henhold til planlovens § 15a og §15b. 
Umiddelbart vest for området ligger et større husdyrbrug, med en lugtgenezone på cirka 650 meter. Planområdet vil 
holdes fri af denne afstand, og vil derved hverken begrænse husdyrbrugets virke eller fremtidige udviklingsmuligheder. 
 
Hedensted Kommune har foretaget en screening af planforslaget og har afgjort, at de 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 begrundelse og klagevejledning, hvilket sker samtidig med, at planforslaget fremlægges i offentlig høring. 
 
Forudgående høring 
Inden afgørelse om miljøvurdering træffes, skal kommunen høre andre berørte myndigheder om, hvorvidt 
de mener, at der er anledning til at gennemføre en miljøvurdering af planforslaget. Ved berørt myndighed 
forstås en myndighed, som på grund af dens specifikke miljøansvar skal godkende eller give samtykke, tilladelse, 
godkendelse eller dispensation, for at planen eller programmet kan realiseres. 
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Andre berørte myndigheder har i perioden fra den 28. juni 2022 til den 19. juli 2022 haft mulighed for at kommentere 
kommunens forventede afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering af planforslaget, og der er ikke indkommet 
bemærkninger, som giver anledning til at miljøvurdere planforslaget. 
 
Klageregler 
Der kan klages over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering.  
Efter § 48, stk. 1, i LBK nr. 1976 af 27/10/2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM) kan der klages efter de regler, som planen eller 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. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt 
anmodningen imødekommes. 
 
 
 
 

  

http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.naevneneshus.dk/


Miljøscreeningsskema Sagsnr.: 01.02.15-P16-2-22 KS: MWN  
Udgivelsesdato: 21. juli 2022 Sagsbehandler: Lene Thorgaard Godkendt den: 21. juli 2022 Side 10 af 18 

Screeningsskema 
Skemaet indeholder selve forundersøgelsen og delkonklusioner for hvert emne. Den samlede konklusion for 
forundersøgelsen findes på side 7 

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? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemærkning/beskrivelse af fakta Ik

ke
 a

kt
ue

lt/
in

ge
n 

m
ilj

øp
åv

ir
kn

in
g 

M
ås

ke
 m

ilj
øp

åv
ir
kn

in
g 

V
æ

se
nt

lig
 m

ilj
øp

åv
ir
kn

in
g 

(m
ed

fø
re

r 
m

ilj
ør

ap
po

rt
) 

A
ns

va
rl
ig

- 
In

iti
al

er
 

1. Befolkningens levevilkår 
     

1.1 Trafik 
 
Trafikafvikling  
Risiko for ulykker 
Offentlige transportmuligheder 
 

Udlæg af 60 nye sommerhusgrunde vil kunne 
medføre en ændret trafikstruktur og øget trafik til de 
pågældende områder. Dette afhænger dog af den 
konkrete disponering og vejbetjening. 
Der henledes til opmærksomhed på at 60 nye 
sommerhuse vil kunne medføre en øget 
trafikmængde på Gludvej, og herved evt. behov for 
svingbane. 
Der skal i forbindelse med den videre planlægning 
undersøges om Skovkrogen eller Frede Juels Vej bør 
blive adgangsvej og opgraderes, hvor den anden evt. 

 x  BYY 
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nedlægges for strækningen mellem planområdet og 
Gludvej. 

1.2 Sikkerhed i forhold til brand, 
eksplosion og giftpåvirkning 
 

Ingen påvirkning x   SJS/
RPF 

1.3 Støj fra virksomheder og tekniske 
anlæg 
 

Der ligger 2 virksomheder vest for området, cirka 
150 meter. I forbindelse med lokalplanlægning af 
området skal der redegøres for støj i henhold til 
planlovens § 15a. 

x   SJS/
RPF 

1.4 Støj og vibrationer fra trafik og 
jernbane 
 

Øget trafikstøj vil primært forekomme i 
sommerperioder, hvorfor der for størstedelen af året 
ikke er en mærkbar støjpåvirkning. 
Såfremt Skovkrogen bliver primær adgangsvej, vil 
trafik fra de nye sommerhuse ikke påvirke 
eksisterende sommerhusområder mærkbart. 

x   BYY 

1.5 Påvirkning af erhvervsliv 
 

En styrkelse af turismen vil være med til at styrke 
erhvervslivet i lokalområderne. Arealudlæggene 
vurderes ikke at give anledning til lokale 
begrænsninger for omkringliggende virksomheder. 

x   rgj 

1.6 Påvirkning af og fra landbrug 
 
Begrænsninger og gener for landbrug og 
dyrehold 
 

Umiddelbart vest for området ligger et større 
husdyrbrug, hvor der i forbindelse med udpegningen 
af sommerhusområderne til landsplandirektivet var 
en miljøgodkendelse til husdyr (malkekvæg), som 
affødte en lugtgenezone på cirka 137 meter omkring 
husdyrbruget. 
 
En lugtgenezone er et område omkring et 
husdyrbrug, hvor det må forventes, at der lugter. Jf. 
Planloven må der ikke lokalplanlægges for 
eksempelvis nye sommerhuse inden for en sådan 
lugtgenezone. 
I samme periode, som kommuneplantillægget blev 
gennemført, blev Husdyrbekendtgørelsen ændret. 
Således blev den beregningsmodel, der tidligere blev 
anvendt til at beregne lugtgeneafstand, ændret. 
Denne ændring afstedkom, at lugtgenezonen fra at 
have været cirka 137 meter i stedet blev cirka 650 
meter. 
 

x   DHJ 
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Dermed kan sommerhusområdet ikke realiseres i den 
udstrækning, som den gældende 
kommuneplanramme nr. 1.S.07 udlægger. 
Husdyrbruget har ansøgt om en ny miljøgodkendelse 
jf. den gældende husdyrbekendtgørelsen. Dog kan 
kommunen ikke godkende deres ansøgning, da der 
ligger en gældende kommuneplanramme, som 
udlægger arealet umiddelbart syd for Gludvej til 
sommerhusområde. 

1.7 Boligmiljø 
 
Planens konsekvenser for nærområdets 
beboere  
 

I As Vig ligger der ikke boliger i nærheden. x   rgj 

1.8 Sundhedstilstand 
 
Tilgængelighed til opholdsarealer, stier, 
forbindelser og mødesteder 
 

Det er et krav i tildelingskriterierne af nye 
sommerhusområder, at der sikres offentlig adgang til 
kysten. Dette vil blive sikret i den fremtidige 
planlægning. Ligesom der også vil blive stillet krav 
om tilvejebringelse af opholdsarealer mv. 

x   rgj 

1.9 Fritid 
 
Afstanden til fritidsanlæg og aktiviteter samt 
mulighed for disse 
 

Ingen særlige forhold. Områderne knytter sig til 
eksisterende sommerhusområder, hvor der findes 
gode fritidsanlæg. Hertil vil den åbne grønne karakter 
af området muliggøre etablering af nye fritidsanlæg. 

x   ksr 

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

Ingen særlige forhold. Området knytter sig til 
eksisterende sommerhusområde, hvor der findes 
offentlige og private service. Hvis de ønskede 
arealudlæg tildeles, muliggøres udstykning af cirka 
60 nye sommerhusområder i As Vig. Dette antal 
vurderes ikke at give anledning til behov for en 
ændring i behovet for offentlig og privat service. 

x   rgj 

2. Materielle goder 
     

2.1 Arealforbrug 
 

Den endelige disponering vil ske i den videre 
planlægning. I fastlæggelsen af maksimale antal 
grunde er der taget udgangspunkt i en åben grøn 
karakter med stor variation af sommerhustyper, 
hvilket er med til at begrænse arealforbruget. 

x   rgj 

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

En del af området er udpeget i kommuneplanens 
retningslinje 9.1 oversvømmelse og erosion 
(grundvand 1m). Dog vurderes det at der ingen 
særlig klimamæssig risiko i det pågældende område, 
der er skrånende ned modhavet, dog minimum 16 
meter over havet, og dermed i sikker højde herover i 
meget lang tid frem.  
Når afvandingen af området tilrettelægges bør man 
dog altid have klimafremskrivningen i mente, og 
overveje de risici der opstår ved ændringen af 
arealanvendelsen vs. øget afstrømning. 

x   LM 

3.2 Lokalt niveau 
 
Vind 
Sol 
Skyggeforhold 
 

Ingen særlige forhold. x   rgj 

4. Jordbund 
     

4.1 Jordforurening 
 

Ingen særlige forhold. x   lt 

4.2 Råstoffer 
 

Ingen særlige forhold. x   rgj 

4.3 Geologiske særpræg 
 

Ingen særlige forhold. x   rgj 

5. Vand 
     

5.1 Overfladevand 
 
Håndtering 
Nedsivning 
Udledning 
Forsinkelse 
Potentielt vandlidende områder 
 

Jordsartskortet for området siger moræneler, så 
nedsivning af regnvand kan være problematisk. Det 
skal sikre at eventuelle strømningsveje ikke er til 
gene for det eksisterende sommerhusområde. 

 X  MHG 

5.2 Spildevand 
 
Håndtering 
Evt. spildevandstillæg 
  

Husspildevand fra området skal tilsluttes Hedensted 
spildevands kloaksystem. Spildevandet vil blive ledt 
til Juelsminde Renseanlæg med udløb til vandområde 
Horsens Fjord. Det planlagte område reduceres med 
cirka 12, 1 ha og udvides med cirka 5,9 ha. Det giver 
en samlet reduktion i oplandsstørrelse på cirka 6,2 
ha.   

x   MHG 
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5.3 Vandløb 
 
Påvirkning af vandløb i forhold til håndtering 
af overfladevand 
 
Risiko for forurening 
 

Håndteres i den videre planlægning for de konkrete 
områder. 
 
Der er flere oplagte muligheder for vandhåndtering 
fra området, da området skråner mod øst/havet. 
Naturlig hydrologi/vandet tilbage på terræn og i 
jordmatricen frem for rørført vand skal fremhæves. 
 
Det forudsættes at afstrømning fra området forsinkes 
så det svarer til naturlig afstrømning fra området og 
renses mindst svarende til BAT for våde 
regnvandsbassiner. 
 
Jf scalgo er der strømningsveje hen over arealet. 
 

 
 
Kombinationen af strømningsveje og ringe 
nedsivning, øger muligheden for at området og 
marker opstrøms er drænet. Disse strømningsveje 
skal sikres/omlægges i forbindelse med ændret 
arealanvendelse, så ingen lider skade. Det skal 

x   LM 
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bemærkes at den sydlige del af området har naturlig 
afstrømning ned gennem eksisterende 
sommerhusområde, hvorfor der kan blive tale om 
forbedring /sikring af strømningsveje udenfor 
lokalplanområdet, i forbindelse med 
områdeudviklingen 
 

5.4 Grundvand 
 
Drikkevandsinteresser  
Indvindingsopland 
Boringer 
 

Ingen særlige drikkevandsinteresser(OSD) samt 
indvindingsoplande uden for disse (IOL). Sønderby 
Vandværk skal høres, da sommerhusområdet skal 
forsynes med vand fra vandværket. Der er ingen 
boringer indenfor lokalplanområdet. 

x   RO 

6. Luft 
     

6.1 Luftforurening 
 
Støv og andre emissioner 
 

Der ligger 2 virksomheder vest for området, cirka 
150 meter. I forbindelse med lokalplanlægning af 
området skal der redegøres for støv i henhold til 
planlovens § 15b. 

x   RPF/
SJS 

7. Natur 
     

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

Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV-
arter i området. Derfor vurderes det at 
planlægningen ikke kan påvirke bilag IV-arter, men 
der vil skulle foretages en konkret vurdering i den 
videre planlægning. 

x   LK 

7.2 Natura 2000 Der er cirka 4 km til nærmeste Natura 2000-område 
nr. 56 Horsens Fjord, havet øst for Endelave fra 
sommerhusområdet ved As Vig. 
 
Hedensted Kommune vurderer, at planlægningen på 
grund af afstanden og den anvendelse, der 
planlægges for, ikke kan medføre en negativ 
påvirkning af Natura 2000-områder. 

x   LK 

8. Landskab 
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8.1 Overordnede landskabsinteresser 
 
Bevaringsværdige landskaber 
Kystnærhedszonen 
Skovrejsning 
 

Området ligger inden for kystnærhedszonen, dog i 
forbindelse med eksisterende bebyggelse af samme 
karakter. 
Derfor vurderes udlægget, på et overordnet niveau, 
ikke at give anledning til en væsentligt påvirkning af 
kystlandskabet. Der vil dog skulle foretages en 
konkret vurdering i den videre planlægning. 

x   rgj 

8.2 Beskyttelseslinjer 
 
Åbeskyttelseslinjen 
Skovbeskyttelseslinjen 
Strandbeskyttelseslinjen 
 

Nærmest hele området er omfattet af skovbyggelinje 
afkastet af den fredskov, som kommuneplantillægget 
grænser op til. Der må ikke placeres bebyggelse og 
lign. mellem skovbrynet og 300 meter ud. Kun en lille 
del af matr. nr. 10e er ikke omfattet af 
beskyttelseslinjen. 
Der er ingen åbeskyttelse- eller 
strandbeskyttelseslinje. 

 x  MH 

8.3 Visuel påvirkning på lokalt plan 
 
Udsigt 
Indblik 
Arkitektonisk udtryk 
Lysforurening 

Den mulige påvirkning reguleres i den videre, 
konkrete planlægning, idet den er afhængig af 
områdets disponering, grønne kiler, 
bygningsregulerende bestemmelser mv. 
Da området dog er omgivet af skov på to sider, der 
begge tilmed er omfattet af skovbyggelinje og 
potentiel økologisk forbindelse, vil området fortsat 
opretholde flere åbne flader og kig, og således også 
begrænse lysforureningen. 

x   rgj 

9. Kulturarv 
     

9.1 Fortidsminder 
 
Herunder fortidsmindebeskyttelseslinjen 
Beskyttede sten- og jorddiger 
 

Langs fredskoven og samtidig langs 
kommuneplantillæggets grænse, er der et beskyttet 
sten- og jorddige som ikke må tilstandsændres. 
 
Der er ingen fortidsminder beskyttet af 
fortidsmindebeskyttelseslinjen inden for området. 

x   LK 

9.2 Kirker 
 
Herunder byggelinjer, omgivelser og 
fredninger 
 

Ingen særlige forhold. x   rgj 

9.3 Kulturmiljøer, fredninger og 
bevaringsværdige bygninger 

Ingen særlige forhold. x   rgj 

9.4 Arkæologiske forhold  I forbindelse med den videre planlægning vil Vejle x   rgj 
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*) Indvirkninger tages i betragtning både i anlægsfasen, og når planen er realiseret. 
Især de indvirkninger, som planforslaget har på næromgivelserne, men også de indvirkninger nærområdet har på realisering af planforslaget. 
 

**) 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)? 

 
Jordfaste fortidsminder 
 

Museerne skulle anmodes om en arkivalsk kontrol af 
de pågældende områder, og har for nuværende 
kommenteret følgende: 
 
”Arealet ses i planmaterialet at omfatte matr. 10ef, 
10ee, 10e, 20h, 20c, del af 6g og del af 15d 
Sønderby by. Der er ikke kendskab til fortidsminder 
på arealet. Vi vil anbefale en arkæologisk 
forundersøgelse af arealet vurderet ud fra de 
topografiske forhold. Den bebyggede (vestlige) del af 
matr. 20h vil dog kunne frigives umiddelbart, idet det 
ikke forventes at der her vil være bevaret 
fortidsminder.” 
 

10. Andet 
     

10.1 Andre faktorer, der er relevante ved 
den pågældende plan 
 

Ingen særlige forhold. x   rgj 

11. Kumulative effekter 
     

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

Der vurderes ikke at være kumulative påvirkninger 
der samlet giver en væsentlig påvirkning af miljøet. 

x   rgj 

Behov for miljøvurdering Bemærkninger 
Nej Ja 

 
 

Det vurderes, at den samlede miljøpåvirkning 
inklusive de kumulative effekter af planforslaget ikke 
er væsentlige. 

x  
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 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? 


