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Screening af planernes miljømæssige konsekvenser  

 

Screening af: Lokalplan nr. 1164 og Kommuneplantillæg nr. 2  

Kort beskrivelse af planen: 

Planlægningen omfatter et lastbilparkeringsanlæg på den vestlige side af E45 ved afkørsel 57, Horsens Syd. Området på 

cirka 21,1 hektar ligger ved kommunegrænsen mod Horsens og ved landsbyen Eriknauer, og er i dag landbrugsjord og 

natur. Arealet omfatter en del af matriklerne 9r, 9q, og 7000h samt matriklerne 3a, 12f, 13e og 9o alle Eriknauer By, 

Hatting, og er vist på afgrænsningen nedenfor. 

Lokalplanen har primært til formål at muliggøre et 

lastbilparkeringsanlæg. Desuden er formålet at give 

mulighed for solenergiproducerende anlæg, en 

jordvold og en helkopterlandingsplads. Derudover skal 

lokalplanen sikre mulighed for udlæg af bl.a. arealer 

til restauration, hotel, administration og 

personalefaciliteter. Lokalplanen har desuden til 

formål at sikre udlæg af et beplantet grønt areal med 

mulighed for anlæg til håndtering af lokal afledning af 

overfladevand. 

Projektet indeholder 400 - 500 parkeringspladser til 

lastbiler, der både er sikrede og giver ordnede forhold 

for chauffører og gods. Parkeringspladsen vil være 

Europas største sikrede parkeringsplads for lastbiler 

med EU-certificering. På parkeringspladsen vil der 

blive mulighed for at parkere med 25 m 

modulvogntog, og pladsen vil blive forberedt til 

hybridlastbiler. 

 

 

 

Figur 1 - afgrænsningen af området 



 

Miljøscreeningsskema v8 Sagsnr.: KS:   

Udgivelsesdato: 10. maj 2022 Sagsbehandler:  Godkendt den: 10. maj 2022 Side 2 af 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 - situationsplan 
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På parkeringspladsen ønskes der forskellige faciliteter og services blandt andet toilet- og badefaciliteter, restaurant og 

kiosk/snackbar/indkøbsmulighed, tøjvask, overnatningsmulighed, reservedelsbutik, brændstoffer inkl. hybridopladning, 

WIFI, vaskeanlæg, dækcenter mv. Servicearealerne ønskes tilgængelige for både personbiler og lastbiler. Syd for 

lokalplanområdet på matrikel 9q, Eriknauer By, Hatting findes en eksisterende samkørselsplads, som flyttes inden for 

lokalplanens område og gøres større.  

I forhold til sikkerheden ønskes pladsen indhegnet, videoovervåget, døgnbemandet, med nummerpladescanner, belyst, 

separat parkering for farligt gods mv. En jordvold skal være med til at reducere støj og synlighed for de omkringliggende 

områder.  

Der ønskes en central placeringen, så parkeringspladsen kan benyttes af flest mulige lastbiler. På den baggrund er 

placeringen ved E45 og Vestvejen – afkørsel 57 - valgt. Der ønskes en afkørsel fra nord direkte ind til lastbilparkeringen, 

en ny afkørsel fra syd mod Horsens og en ny tilkørsel mod nord. Det forventes, at der vil være omkring 220 daglige 

ankomster/afgange.  

Lokalplanen: 

Lokalplanen har primært til formål at muliggøre et lastbilparkeringsanlæg ved afkørsel 57. Lokalplanen udlægger området 

til tekniske anlæg og trafikanlæg i form af parkeringsanlæg og helikopterlandingsplads. Der kan etableres anlæg og 

bebyggelse, der understøtter områdets primære anvendelse som parkerings- og rasteanlæg med tankstation som 

eksempelvis restaurant, hotel, vaskehal, værksted, kontor, toilet- og badefaciliteter med videre. Inden for området må der 

desuden etableres: vejanlæg, voldanlæg, anlæg til regnvandshåndtering, energiproducerende anlæg, natur, mv. 

Lokalplanområdet er inddelt i 5 delområder A, B, C, D og E.  

Delområde A: 

Delområde A må anvendes til butikker ved trafikanlæg o.l., restaurant o.l. (fastfood), hotel o.l., kontorer (til 

administrations- og personalefaciliteter), service (el-ladestandere, værksted, vaskehal, brinttankeanlæg) samt benzinsalg. 

Desuden tillades tekniske anlæg herunder vejanlæg, voldanlæg, parkeringsanlæg samt solenergi producerende anlæg 

samt øvrige anvendelser, der er nødvendige for parkeringsanlægget. Bebyggelse i Delområde A skal placeres inden for 

byggefelterne 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Byggefelterne er placeret parallelt med Østjyske Motorvej, således at facaderne ses fra 

motorvejen. 

I byggefelt 1 må der opføres 900 m2 bebyggelse på maks. 2 etager og en maks. højde på 10 m. 

I byggefelt 2 må der opføres 18.000 m2 bebyggelse på maks. 10 etager og en maks. højde på 42 m. Byggeri i byggefelt 2 

skal trappe ned til 6 etager nærmest byggefelt 1. 
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I byggefelt 3 må der opføres 

4.200 m2 bebyggelse på 

maks. 3 etager og en maks. 

højde på 12 meter. 

I byggefelt 4 må der opføres 

maks. 320 m2 bebyggelse på 

maks. 1 etage og en maks. 

højde på 8 meter. 

I byggefelt 5 tillades maks. 

1.400 m2 bebyggelse på 

maks. 3 etager og en maks. 

højde på 12 meter. 

I byggefelt 6 tillades maks. 50 

% bebyggelse ud af 

byggefeltet som helhed. 

Bebyggelsen må være maks. 

1 etage og en maks. højde på 

9 meter. 

I Delområde A må der opføres 

en 20m høj og 7m bred pylon. 

Delområde B: 

Der kan etableres bebyggelse 

i Delområde B i form af 

overdækkede 

parkeringsanlæg (åben i 

siderne) til skygge for de 

parkerede lastbiler og til 

etablering af solenergi-

producerende anlæg. 

Figur 3 - delområder 
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Der tillades desuden bebyggelse til servicefaciliteter i form af toiletbygninger, bygningsanlæg til ladning til køletrailer og 

bygninger til fueltanke. Derudover kan bygges anlæg til ladning til hybridbiler samt øvrige anvendelser, der er nødvendige 

for parkeringsanlægget.  

Der må opføres bebyggelse med en bebyggelsesprocent på 95% for delområdet som helhed. I delområde B tillades 

desuden op til 7 servicebygninger på maks. 100 m2 pr. bygning. Bebyggelsen i Delområde B må maks. være 1 etager og 

med en maks. højde på 8 m inkl. de solenergiproducerende anlæg. 

Delområde C: 

Delområde C må anvendes til beskyttet natur og tekniske anlæg i form af vejanlæg. Den nye tilkørselsvej placeres delvist i 

beskyttet mose og forudsætter rørlægning af et beskyttet vandløb, samt dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3. 

Erstatningsnatur skal desuden udlægges i delområdet nord for det eksisterende beskyttede moseområde i Delområde C. 

Delområde D: 

Delområde D må anvendes til grønt areal med beplantning og arealer til lokal afledning af regnvand. Dette areal skal 

fremstå beplantet, og må desuden anvendes til regnvandshåndtering i form af et regnvandsbassin. 

Størstedelen af det øvrige lokalplanområde forventes at blive befæstet, og det er derfor nødvendigt at sikre areal til at 

kunne håndtere en stor regnmængde inden for området. Basinnet vil være et åbent regnvandsbassin, der har til formål at 

opsamle og forsinke regnvandet inden for lokalplanområdet inden udledning videre til åen. 

Delområde E: 

Delområde E må anvendes til helikopter landingsplads. 

Jordvold: 

Arealet langs kanten af hele lokalplanområdet er udlagt til en jordvold med en bredde på maks. 15 m og op til 4 m i 

højden. Jordvolden vil strække sig gennem alle delområderne, og vil kunne beplantes. Den beplantede jordvold vil fungere 

som en blød overgang til det omkringliggende landskab, og skærme for det solenergiproducerende anlæg, 

parkeringsanlægget og bebyggelsen. 

Højspænding og gasledning: 

Nord og vest for området ca. 330 m og 710 m fra planområdet findes to højspændingsledninger. Tværs gennem området 

løber en gasledning. Denne flyttes ifm. lokalplanen, og der indarbejdes nye respektafstande. 
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Natur: 

Området indeholder mose og et vandløb, der er beskyttede gennem naturbeskyttelsesloven § 3. Mosen ligger i områdets 

sydvestlige del. Vandløbet findes i mosen og nordøst, nordvest og vest for lokalplanområdet, og forløber langs 

lokalplanområdets grænse. 

Etablering af den nye tilkørselsvej med terrænreguleringer forudsætter fjernelse af de sydligste 945 m2 af den § 3 

beskyttede mose, således lastbiler med større vognsæt kan tilgå serviceanlægget gnidningsfrit og til mindst mulig gene for 

den øvrige trafik på Vestvejen. Der bevares 6.220 m2 beskyttet mose. Ansøger foreslår udlæg af 2.080 m2 

erstatningsnatur som forlængelse af mosearealet mod nord. 

Etablering af den nye tilkørselsvej forudsætter desuden at en mindre del af det beskyttede vandløb rørlægges. 

Overfladevand: 

Inden for området skal det sikres, at overfladevandet fra de befæstede arealer ikke nedsives, da der er 

drikkevandsinteresser i området. På indersiden af voldene etableres grøfter, der leder overfladevand fra projektområdet til 

olieudskiller og regnvandsbassin. Der afledes derfor ikke overfladevand direkte fra parkeringsarealerne til mosen, 

vandløbene eller lavbundsarealerne, der ligger rundt om projektområdet. 

I forbindelse med det nye anlæg skal der håndteres en større mængde regnvand. For at forsinke vandet inden det ledes 

ud i vandløbet, etableres et regnvandsbassin. Lokalplanområdets regn- og overfladevand fra tage og befæstede arealer 

skal derfor ledes til nyt LAR-anlæg i planområdets nordligste del i Delområde D. Anlægget skal udformes som natur med 

synlig vandhåndtering i form af lavninger i terrænet. Skråningerne skal være naturlige med en hældning på maks. 1:5. 

Denne del af projektområdet ligger i en naturlige lavning ned mod ådalen omkring Korning Bæk. 

Terræn: 

Lokalplanområdet har varieret terræn og ligger lavest mod nord med kote 25 (DVR90), mens terrænet hæves mod syd 

hvor der er højeste punkt med kote 34,5 (DVR90). Mod nord, vest og syd er der meget stejle skråninger langs 

planområdet. I midten af planområdet er en lavning på et par meter under terræn og mod syd er en høj på et par meter 

over terræn. Der tillades terrænregulering i hele lokalplanområdet fra minus 16 m under eksisterende terræn til plus 22 m 

over eksisterende terræn. 

Det eksisterende terræn er skrånende og har stejle skrænter omkring lokalplanområdet. Lokalplanen tillader 

terrænregulering i hele lokalplanområdet, da der skal indrettes et parkeringsanlæg uden hældning, og da der tillades 

etableret voldanlæg omkring hele lokalplanområdet. 
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Belysning: 

Realisering af lokalplanen medfører belysning af veje og pladser og belysning af skilte, hvilket medfører risiko for lysgener 

i omkringliggende åbne land. Lokalplanen indeholder derfor specifikke krav om maksimal lyspunkthøjde, 

belysningskvalitet, farvegengivelse og lysspredning for at begrænse lysforurening. Lokalplanen indeholder desuden 

specifikke krav til lysskilte. 

Vej- og parkeringsforhold: 

Den eksisterende indkørsel til projektområdet ligger mellem det § 3 beskyttede moseområde og et regnvandsbassin som 

er etableret ifm. motorvejen og ejes af Vejdirektoratet. I forbindelse med den planlagte udvidelse af motorvejen ændrer 

Vejdirektoratet rampeforløbet på Vestvejen og Vestvejens forløb samt udvider regnvandsbassinet. 

På grund af disse tiltag er det ikke muligt at anvende den eksisterende adgang til projektområdet og udvide den 

tilstrækkeligt til at rumme den ønskede trafik ind og ud af området. Der er ingen alternative vejadgange fra 

motorvejssiden og på de øvrige sider af projektområdet er der ingen eksisterende eller oplagte nye vejadgange med 

tilslutning til det overordnede vejnet. Lokalplanområdet skal derfor vejbetjenes fra vest via ny vejadgang fra Vestvejen.  

Vejadgangen vil blive etableret hen over den sydlige del af den § 3 beskyttede mose samt det § 3 beskyttede vandløb, for 

at få så stor afstand som muligt til rampeanlæggene på E45. I tilslutning til vejadgangen etableres der en tunnel under 

Vestvejen, således krydsende trafik på Vestvejen undgås og den forbikørende trafik dermed bliver mindst muligt påvirket.   

Planlægningsgrundlag 

Zonestatus: 

Nuværende zonestatus: landzone 

Fremtidig zonestatus: byzone 

Gældende lokalplan: 

Der er ingen lokalplan for området. 

Gældende kommuneplan: 

Området er ikke omfattet af kommuneplanen. Idet der planlægges uden tilknytning til eksisterende by, hvilket ikke er i 

overensstemmelse med ”indefra og ud princippet” jf. planlovens §11a, stk.9, har Hedensted Kommune ansøgt 

Erhvervsstyrelsen/Indenrigs og Boligministeriet om en planlægningstilladelse d. 1. oktober 2020. Hedensted Kommune 

modtog d. 18. maj 2021 tilladelsen til at fravige planlovens byvækstregler til parkeringsanlæg på den vestlige side af E45 

ved afkørsel 57, Horsens Syd.  
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Området er ikke tidligere kommuneplanlagt. Der udlægges derfor to nye kommuneplanrammer 4.T.09 og 4.E.03.  

4.T.09 udlægger arealet til teknisk anlæg i form af et parkeringsanlæg med tilhørende faciliteter. Der kan opføres 

20.000m2 i områder som helhed. Bebyggelsen må være maks. 1 etage og 8 meter. 

4.E.03 udlægger området til erhvervsområde med det formål at understøtte områdets primære anvendelse som 

parkerings- og rasteanlæg. Der vil derfor kunne etableres anvendelser som servicestation, tankanlæg, hotel, vaskehal, 

butikker, restaurant, kontor med videre. Erhvervsrammen fastsætter en maksimal bebyggelseshøjde på 16 meter og 4 

etager og en maksimal bebyggelse på 33.000 m2 for området som helhed. Der kan inden for området etableres et 

hoteltårn med en maksimal højde på 42 meter og maksimalt 10 etager. Der kan inden for området etableres en pylon med 

en højde på maksimalt 20 meter. Pylonen må ikke opføres før den resterende bebyggelse er opført. 

Der kan planlægges for en helikopterlandingsplads inden for rammen, såfremt der kan opnås godkendelse hertil fra 

Trafikstyrelsen. 

Der indsættes en rammebestemmelse i begge rammer omkring oversvømmelse og erosion: 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. Kilde: Grundvand og vandløb.  

Området ligger op af statsvejnettet - E45 og Vestvejen - og vejtilslutningerne kræver derfor tilladelse af Vejdirektoratet. 

Rammen 4.E.03 skal vejforsynes via 4.T.09. 

Området er omfattet af retningslinjerne: 1.3 Landsbyer og landzone, 6.2 Særlig værdifuld landbrugsjord, 7.1 Støj, 8.1 

Grønt Danmarkskort, 8.2 anvendelse af vandløb, søer og kystvande, 8.3 lavbundsarealer og vådområder, 9.1 

oversvømmelse og erosion, 9.2 klimatilpasningsområder, 10 drikkevand, 11.1 landskab, 13.2 stier, 13.3 parkering, 14.5 

transportkorridor. Planlægningen vurderes at være i overensstemmelse med retningslinjerne. Der vil blive foretaget en 

reduktion af geometrierne for 8.1 Grønt Danmarkskort i forhold til potentielle økologiske forbindelser og 6.2 Særlig 

værdifuld landbrugsjord. 

Gældende Spildevandplan: 

Området er ikke omfattet af spildevandsplanen. Der skal udarbejdes et spildevandstillæg. 

Øst for området på matrikel 9o ligger et rensningsanlæg. Der er placeret spildevandsledninger på tværs af planområdet. 

Referencescenarie (0 – Alternativet) 

Såfremt der ikke planlægges for området, vil det ikke være muligt at etablere projektet, og området vil forblive primært 

landbrugsjord.   
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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). (Afkryds i de relevante kasser med JA/NEJ, og udfyld bilag- og punktnummer)

 

 

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 

 Nej 

 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: 2, nr: 3 a, b, 10 b, d 

og g, 11 b 

Sætter planen rammer for 

fremtidige anlægs-

tilladelser (§ 8, stk. 2, nr. 

2)? 

 

Ja  

 

x 

Ja  

Ingen miljøvurdering (§ 

33). 

Husk offentliggørelse. 
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Samlet konklusion af screeningen  

Der er i nærværende screening af Lokalplan 1164 og Kommuneplantillæg nr. 2 blevet scopet 9 emner ind til nærmere 

undersøgelse og vurdering i en miljøvurdering af planerne. I hovedtræk, skal det vurderes, hvorvidt arealet til hotel, 

restaurant og butik er placeret tæt på nærtliggende husdyrbrug. Derudover er støjbelastningen høj i området. Der er en 

række emner (overfladevand, spildevand, vandløb, og grundvand) relateret til vand, der skal undersøges nærmere. 

Herunder, skal det undersøges hvorvidt et nærtliggende Natura 2000-område kan blive påvirket af overfladevand og 

overløb fra planområdet. Slutteligt skal den visuelle påvirkning af planerne vurderes nærmere. 

 

Hedensted Kommune har foretaget en screening af planlægningen og har afgjort, at der skal udarbejdes en miljøvurdering 

på baggrund af Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1976 af 27/10/2021, 

§ 8, stk. 1, idet der planlægges for et projekt, som er omfattet af punkt nr. 3 a og b, 10 b, d og g, 11 b i lovbekendtgørelsens 

bilag 2, som vurderes at kunne få en væsentlig påvirkning af miljøet. 

 

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 planforslagene fremlægges i offentlig høring. 

 

Af screeningen fremgår det, hvilke emner, der vurderes til at kunne påvirke miljøet væsentligt. Disse emner, samt 

emnerne hvor miljøpåvirkningen vurderes uvis, vil blive yderligere behandlet i miljørapporten. De emner, der vurderes 

ikke at påvirke miljøet væsentlig, vil ikke fremgå af miljørapporten, og er derved ikke afgørende for en senere stillingtagen 

til, om planerne kan vedtages. Screeningen vedlægges som et bilag i miljørapporten til dokumentation.  

 

Følgende emner er vurderet til at kunne påvirke miljøet væsentlig eller deres miljøpåvirkning er uvis og derfor medgår i 

miljørapporten:  

 

1.3 Støj fra virksomheder og tekniske anlæg 

1.6 Påvirkning af og fra landbrug 

2.1 Arealforbrug 

3.1 Følger af global opvarmning 

5.1 Overfladevand 

5.2 Spildevand 

5.3 Vandløb 

7.2 Natura 2000 

8.3 Visuel påvirkning på lokalt plan 

 

 

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 planforslagene. Ved berørt myndighed 
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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. 

 

Andre berørte myndigheder har i perioden fra den 29-12-2021 til den 12-1-2022 haft mulighed for at kommentere 

kommunens forventede afgørelse om at gennemføre en miljøvurdering af planforslagene og hvilke miljøparametre der skal 

miljøvurderes, og der er fem myndigheder der er kommet med bemærkninger. Bemærkningerne gav anledning til 

præcisering af enkelte miljøparametre og emnet trafik blev medtaget i vurderingen.  

 

Klageregler 

Der kan klages over kommunens afgørelse om 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 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/
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Screeningsskema 

Skemaet indeholder selve forundersøgelsen og delkonklusioner for hvert emne. Den samlede konklusion for 

forundersøgelsen findes på side 10. 

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 
 

Planerne forventes at optimere trafikafviklingen i 

området, således det tilpasses det fremtidige behov 

for øget til- og frakørsel til anlægget. I planerne 

udlægges der areal til helikopterlandingsplads, der 

både anvendes privat og til redning. 

Helikopterlandingspladsen skal godkendes af 

trafikstyrelsen. Ved letning og landing af helikopter 

kan der opstå øget risiko for ulykker, hvorfor der er 

udlagt sikkerhedszone ved landingspladsen.   

X    

1.2 Sikkerhed i forhold til brand, 
eksplosion og giftpåvirkning 

Planerne giver mulighed for etablering af 

energilagring i form af naturgas mv., hvorfor der kan 

X    
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 være eksplosionsfare. Dog vil der være graveforbud 

ved naturgasledningerne mv., således risikoen for 

uheld begrænses.  

1.3 Støj fra virksomheder og tekniske 
anlæg 
 

Køleaggregater på lastbiler samt gummihjulslæssere 

forventes at tilføre støj. Planerne foreskriver en vold 

rundt om anlægget, hvorfor støjen reduceres. Der 

udlægges arealer til hotel. Støjen skal reduceres med 

tekniske tiltag i facaden. 

 x   

1.4 Støj og vibrationer fra trafik og 
jernbane 
 

Afstand til nærmeste nabo er 150 m, hvor støj og 

vibrationer fra lastbiler og helikopter ikke vurderes at 

påvirke væsentligt, da støjen bliver maskeret af 

trafikken fra den eksisterende motorvej. 

X    

1.5 Påvirkning af erhvervsliv 
 

Det tilsigtes i planerne, at der skal opføres hotel, 

restaurant og tankstation i tilknytning til 

lastbilparkeringsanlægget. Der er ikke andre tilbud af 

samme karakter i området, hvorfor planforslagene 

vurderes at påvirke erhvervslivet positivt  

X    

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

Sydøst for det planlagte område ligger et 

eksisterende husdyrbrug, Annasmindevej 26, 8700 

Horsens. Korteste afstand mellem husdyrbruget og 

det udlagte område er ca. 540 m. Annasmindevej 26 

har miljøgodkendelse fra 1997 til 

slagtesvineproduktion med en årligproduktion af 

slagtesvin (30 – 105 kg) på 11.373 stk., svarende til 

286 dyreenheder (DE). Miljøgodkendelsen er 

revurderet i 2009 og 2020. I forbindelse med 

revurderingen i 2009 er lugtgeneafstanden til byzone 

beregnet til 900,8 m.  

Placering af byzone tættere på husdyrbruget vil 

begrænse husdyrbrugets fremtidige 

udviklingsmuligheder. Husdyrbruget er under 

neddrosling/nedlukning af stalde (ansøgning herom 

d. 15-11-2021). Hvis produktionen nedsættes, vil 

lugtgeneafstandene reduceres. Området vil derfor 

ikke blive belastet af lugt. 

 

Området er udpeget som værdifuld landbrugsjord. 

Ifølge retningslinje 5.2.2 kan varetagelsen af andre 

samfundsmæssige interesser medføre, at hensynet til 

 x   



 

Miljøscreeningsskema v8 Sagsnr.: KS:   

Udgivelsesdato: 10. maj 2022 Sagsbehandler:  Godkendt den: 10. maj 2022 Side 14 af 21 

 

jordbruget må nedprioriteres. I forhold til placeringen 

af lastbilparkeringen er det nødvendigt, at den ligger 

i umiddelbart tilknytning til en afkørsel på 

motorvejsnettet og så central som muligt, således 

flest mulig chauffører får mulighed for at benytte 

den. Der er i forbindelse med planlægningen lavet en 

analyse af placeringsmulighederne 150 km fra 

Padborg på E45. Analysen konkluderede at afkørsel 

57 er den bedste placering. Det vil derfor være i 

overensstemmelse med retningslinjen. 

 

1.7 Boligmiljø 
 
Planens konsekvenser for nærområdets 
beboere  
 

Der ligger 2 ejendomme nordvest for planområdet, 

som ved lokalplanens udarbejdelse er opkøbt af 

grundejer og nedlægges som beboelse. Derudover 

ligger der en ejendom 75 m sydøst for planområdet 

samt en ejendom 480 m syd for planområdet og syd 

for Østjyske Motorvej. Desuden ligger en ejendom 

130 m øst for planområdet og Østjyske Motorvej. Øst 

for området på matrikel 9o ligger et rensningsanlæg. 

Området ligger op ad motorvejsnettet og bliver 

omkranset af en jordvold. Det vurderes ikke at få 

konsekvenser for nærområdets beboere. 

x   cdn 

1.8 Sundhedstilstand 
 
Tilgængelighed til opholdsarealer, stier, 
forbindelser og mødesteder 
 

Lastbilsparkeringsanlægget ønskes etableret for at 

forbedre forholdene for chaufførerne, når de skal 

have længere hvil. Der er derfor diverse faciliteter 

der understøtter dette. 

x   cdn 

1.9 Fritid 
 
Afstanden til fritidsanlæg og aktiviteter samt 
mulighed for disse 
 

Ingen bemærkninger. x   cdn 

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

Lastbilsparkeringsanlægget ønskes etableret for at 

forbedre forholdene for chaufførerne, når de skal 

have længere hvil. Der er derfor diverse faciliteter 

der understøtter dette. I forhold til sikkerheden 

ønskes pladsen indhegnet, videoovervåget, 

døgnbemandet, med nummerpladescanner, belyst 

mv. Dertil ønskes en helikopterlandingsplads 

etableret, der både skal benyttes til erhvervsmæssigt 

brug og redning. En jordvold skal være med til at 

x   cdn 
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reducere støj og synlighed for de omkringliggende 

områder. 

2. Materielle goder 
     

2.1 Arealforbrug 

 
Projektet indebærer inddragelse af 211.000 m2 

landbrugs- og naturarealer. 

 x  cdn 

3. Klimatiske faktorer 
     

3.1 Følger af global opvarmning 

 
Forhøjet vandstand 
Ekstrem regn 
Oversvømmelse 
Klimahåndteringsområder 

 

 

Der planlægges at opføre en jordvold rundt om 

parkeringsanlægget, dels for at skærme for støj, men 

også for at sikre sig imod oversvømmelse fra Korning 

Bæk ved forhøjet vandstand og 

ekstremregnshændelser.  

 

Der planlægges at skybrudssikre. Generelt gælder 

det for området, at det skal udformes sådan, at de 

bygninger, der anlægges, ikke påvirkes af 

skybrudsvand. 

Da stort set hele området bliver befæstet, kan 

skybrudssikringen etableres ved at skabe fald væk 

fra bygningerne og lede vandet på vejene ud til 

grøfterne. 

I det nordlige hjørne af området anlægges et bassin 

til håndtering af servicevand. Dette bassin, samt de 

grøfter der løber til det, udvides med ca. 2.000 m³ 

stuvningsvolumen, så det også kan håndtere det 

vand, der aktuelt ligger i lavningen. På den måde 

sikres det, at den nuværende situation ikke forværres 

efter planernes gennemførelse. 

 

Det bør vurderes nærmere, hvorvidt skybrudssikring 

for 10-års hændelser er tilstrækkeligt.  

 

 

 X   

3.2 Lokalt niveau 

 
Vind 
Sol 
Skyggeforhold 

Lastbilsparkeringsanlægget ønskes etableret for at 

forbedre forholdene for chaufførerne, når de skal 

have længere hvil. Der er derfor diverse faciliteter 

der understøtter dette. Parkeringspladserne til 

X   cdn 
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 lastbilerne vil blive overdækket af tage med solceller, 

der skal forsyne lastbilerne med elektricitet. 

 

Vindforholdene kan kortvarigt ændre sig ved op- og 

nedstigning til helikopterlandingspladsen.  

 

4. Jordbund 
     

4.1 Jordforurening 

 

Der er ikke konstateret jordforurening på arealet, og 

det er ikke omfattet af områdeklassificering. 

X   LHT 

4.2 Råstoffer 

 

Området er ikke udlagt til råstofgraveområde i 

Region Midtjyllands Råstofplan 2020.  

X   AIH 

4.3 Geologiske særpræg 

 
Ingen bemærkninger. x   cdn 

5. Vand 
     

5.1 Overfladevand 

 
Håndtering 
Nedsivning 
Udledning 
Forsinkelse 
Potentielt vandlidende områder 

 

Planområdet opdeles i forskellige områder for at 

adskille overfladevand fra områder med begrænset 

risiko for forurening af vandet. Området omkring 

tankanlægget ledes til offentligt spildevandsanlæg. 

Resterende overfladevand ledes til et 

regnvandsbassin og til grøfter ved jordvoldene, der 

har til formål at forsinke udledningen af 

overfladevand til Korning Bæk og Ølsted Å. 

Regnvandsbassinet er dimensioneret til at 

tilbageholde 5-års hændelser, og den efterfølgende 

tømmetid er 188 timer svarende til 7,8 dage. Det kan 

medføre risiko for hyppigere overløb ved koblede 

hændelser, samt dårlig vandkvalitet da vandets 

opholdstid væsentligt overstiger den anbefalede.  

 

  X  

5.2 Spildevand 

 
Håndtering 
Evt. spildevandstillæg 

  

Der løber en spildevandsledning tværs over det 

udlagte areal. Denne skal enten flyttes, eller der skal 

tages hensyn til dens placering i arealanvendelse 

inden for området.  

Denne spildevandsledning fører pt. spildevandet til 

Aale Renseanlæg, men det forventes at spildevandet 

skal føres til Hedensted Renseanlæg før denne plan 

kan forventes at være blevet realiseret. 

 X   
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Arealet er ikke omfattet af den eksisterende 

spildevandsplan.  

Såfremt planerne gennemføres, skal der håndteres 

spildevand fra en administrationsbygning, et hotel, 

en restaurant, en butik, en kontorbygning med 

bistro, toiletter ved de overdækkede arealer samt 

spildevand fra vaskeanlæg. Det betyder en markant 

forøgelse af mængden af spildevand. Det er uvist, 

hvorvidt Hedensted Renseanlæg kan håndtere det. 

5.3 Vandløb 

 
Påvirkning af vandløb i forhold til håndtering 
af overfladevand 
 
Risiko for forurening 

 

Korning Bæk, der omkranser projektområdet, er 

registreret som § 3 beskyttet. Nedstrøms Korning 

Bæk ledes vandet til Ølsted Å og videre til Bygholm 

Å, der er målsat jf. vandrammedirektivet. Bygholm Å 

og omkringliggende område indgår desuden i Natura 

2000-område, Bygholm Ådal. Påvirkningen af både 

Korning Bæk, Ølsted Å og Bygholm Å skal derfor 

vurderes ift. § 3 beskyttelsen og opfyldelsen af 

vandområdeplanerne samt Natura 2000. Derudover 

kan der findes bilag IV-arter i vandløbene, der 

potentielt kan blive påvirket af overfladevandet 

genereret i planområdet. 

  X  

5.4 Grundvand 

 
Drikkevandsinteresser  
Indvindingsopland 
Boringer 

 

Området ligger i område med drikkevandsinteresser 

(OD). Området grænser i den nordøstligste del op til 

OSD og indvindingsopland (IOL). Projektet holdes 

uden for OSD og IOL. På baggrund af projektets 

størrelse og karakter kan der blive stillet krav til 

håndtering af overfladevand. 

 

Det er vigtigt tidligt i processen at klarlægge, hvilket 

vandværk, der skal forsyne pladsen med vand, samt 

hvor store mængder, der skal bruges. 

Lokalplanområdet ligger i forsyningsområdet til 

Korning Vandværk.  

 

 

X    

6. Luft 
     

6.1 Luftforurening 

 
Støv og andre emissioner 

Der vil opstå en øget trafik til og fra området, som 

følge af planerne. Trafikken kommer til at foregå på 

X    
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 asfalterede arealer, hvorfor støvgener ikke vurderes 

at være væsentlige.  

 

Luftkvaliteten kan blive påvirket af trafikken til og fra 

området, men vurderes ikke at overstige 

grænseværdier, da planområdet er i det åbne land og 

emissionerne derfor hurtigt fortyndes i luften.  

7. Natur 
     

7.1 Fauna, flora og biologisk 
mangfoldighed samt søer 

 
Naturbeskyttelseslovens § 3 
Bilag IV-arter 
Spredningskorridorer  
Fredsskov 
Lavbundsarealer 
Søer 

 

Der er registreret en beskyttet mose inden for 

projektområdet, og etablering af den nye tilkørselsvej 

med terrænreguleringer forudsætter fjernelse af de 

sydligste 945 m2 af den § 3 beskyttede mose, således 

lastbiler med større vognsæt kan tilgå 

serviceanlægget gnidningsfrit og til mindst mulig 

gene for den øvrige trafik på Vestvejen.  

Det vurderes, at der kan dispenseres til indgrebet i 

mosen, på baggrund af ansøgers redegørelse for 

projektet, og da der samtidig etableres dobbelt 

størrelse erstatningsnatur, beliggende i forbindelse 

med mosen. Det forudsættes at erstatningsnaturen 

etableres inden der fjernes noget af mosen. Der 

bevares 6.220 m2 beskyttet mose. Der udlægges 

2.080 m2 erstatningsnatur som forlængelse af 

mosearealet mod nord. 

 

Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV-

arter i området. Området ligger indenfor 

udbredelsesområdet for bilag IV-arter som odder, 

markfirben, stor vandsalamander, spidssnudet frø, 

sydflagermus og dværgflagermus. Området består, 

ud over vandløbet og den mindre og relativt isolerede 

mosen, primært af intensivt dyrket landbrugsjord. 

Ansøger oplyser, at det er undersøgt om der er 

potentielle levesteder for flagermus og om åforløbet 

er en sandsynlig ledelinje for flagermus. Da området 

er fattigt på sandsynlige levesteder og 

fourageringssteder for flagermus, og da de 

flagermusearter, der potentielt kunne være i 

X   VIR 
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området, er blandt Danmarks mest almindelige arter, 

vurderes at projektet ikke vil påvirke flagermus og 

deres økologiske funktionalitet, væsentligt. 

Vandløb og nærhed hertil vil være ubebygget og 

ændring af mosen kompenseres med udvidelse af 

dennes areal. 

På baggrund af ovenstående vurderes, at 

planlægningen ikke kan påvirke bilag IV-arter. 

 

Området langs åen, som løber langs projektområdets 

vestlige og nordlige afgræsninger, overlapper med 

Grønt Danmarkskort, hovedparten som potentiel 

økologisk forbindelseslinje. Etablering af volde langs 

områdets yderkant, vil kunne understøtte funktionen 

som økologisk forbindelseslinje, hvis disse etableres 

med en vegetation af hjemmehørende arter. 

 

7.2 Natura 2000 Der ca. 2 km meter til nærmeste Natura 2000-

område, nr. 236 ’Bygholm Ådal’, som rummer 

Habitatområde nr. 236. Habitatområdets 

udpegningsgrundlag er bl.a. ’Vandløb med 

vandplanter’ og bæklampret. 

Vandløbet, Korning Bæk, som passerer 

projektområdet, løber til nævnte Natura 2000-

område.  

Det er oplyst at overfladevand fra området forsinkes 

og renses. 

Under forudsætning af at lokalplanen sikrer 

muligheden for, at der må etableres anlæg til 

rensning og forsinkelse af tag, vej- og overfladevand, 

og der indenfor lokalplanens område vil være 

tilstrækkelig areal til rådighed til etablering af 

tilstrækkelig forsinkelse og rensning af tag-, vej- og 

overfladevand fra området til, at der ikke vil ske 

påvirkning af det nedstrømsbeliggende Natura 2000 

område, vurderer Hedensted Kommune, at 

planlægningen ikke kan medføre en væsentlig 

påvirkning af Natura 2000-områders 

udpegningsgrundlag.   

 

 X  VIR 
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8. Landskab 
     

8.1 Overordnede landskabsinteresser 

 
Bevaringsværdige landskaber 
Kystnærhedszonen 
Skovrejsning 

 

Området er ikke udpeget som bevaringsværdigt 

landskab og er omfattet af skovrejsning uønsket. 

Området er ikke beliggende i kystnærhedszonen. 

Et mindre hjørne af området er udpeget som del af et 

større sammenhængene landskab – Bygholm Ådal.  

X   cdn 

8.2 Beskyttelseslinjer 

 
Åbeskyttelseslinjen 
Skovbeskyttelseslinjen 
Strandbeskyttelseslinjen 

 

Ingen bemærkninger X    

8.3 Visuel påvirkning på lokalt plan 

 
Udsigt 
Indblik 
Arkitektonisk udtryk 
Lysforurening 

Området går fra landbrugsjord til et større 

lastbilsparkeringsanlæg. Set i forhold til den 

fremtidige bebyggelse, skiltning, belysning, 

jordvoldanlæg vurderes det at det kan have en 

væsentlig påvirkning på lokalt plan. 

  X cdn 

9. Kulturarv 
     

9.1 Fortidsminder 

 
Herunder fortidsmindebeskyttelseslinjen 
Beskyttede sten- og jorddiger 

 

Ingen bemærkninger X    

9.2 Kirker 

 
Herunder byggelinjer, omgivelser og 
fredninger 

 

Ingen bemærkninger. X   cdn 

9.3 Kulturmiljøer, fredninger og 
bevaringsværdige bygninger 

Ingen bemærkninger.  Der er ikke registreret 

bygninger med bevaringsværdi i nærheden af 

området. 

X   cdn 

9.4 Arkæologiske forhold  

 
Jordfaste fortidsminder 

 

Da der er fundet en del fortidsminder i området 

omkring projektområdet, har museet foretaget en 

arkæologisk forundersøgelse af området og anbefalet 

en forundersøgelse af arealet. Der er fundet 

fortidsminder der vil blive afdækket inden 

etableringen af anlægget og byggeriet.  

Det vurderes ikke at plangrundlaget vil resultere i 

væsentlige påvirkninger i planområdet.   

X    
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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)? 

 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? 

 

10. Andet 
     

10.1 Andre faktorer, der er relevante ved 
den pågældende plan 

 

Ingen bemærkninger X    

11. Kumulative effekter 
     

11.1 Den samlede påvirkning 

 
Flere enkelte ubetydelige påvirkninger kan 
give en væsentlig samlet påvirkning 

Ingen bemærkninger X    

Behov for miljøvurdering Bemærkninger 
Nej Ja 

 

 

 

Det vurderes, at den samlede miljøpåvirkning inklusiv 

de kumulative effekter af planforslagene kan være 

væsentlige, hvilket gør, at planerne skal 

miljøvurderes. 

 

 x 


