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FORORD  

 
Det er en lovkrav, at der udarbejdes en miljørapport af planforslagene, jævnfør miljøvur-
deringsloven. Formålet med rapporten er at vurdere de påvirkninger af miljøet, som en re-
alisering af planen vil medføre. Rapporten skal give myndighederne et godt beslutnings-
grundlag, inden de afgør, om planen skal vedtages. 
  
Miljørapporten sendes i offentlig høring sammen med forslag til kommuneplantillæg og lo-
kalplan i perioden fra d. xx. xxxxxxx 20XX til d. xx. xxxxxxxx 20XX.  
 
Yderligere oplysninger kan findes på Hedensted Kommunes hjemmeside: www.heden-
sted.dk 
 

Miljørapporten er udgivet af Hedensted Kommune og udarbejdet af Rambøll. 
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1 IKKE-TEKNISK RESUMÉ 

Hedensted Kommune har igangsat arbejdet med lokalplan 1165 og kommuneplantillæg 4. 

Kommunen har truffet afgørelse om, at der er pligt til at udarbejde en miljørapport for 

planforslagene. 

 

1.1 Planforslag 

Hedensted Kommune har igangsat et omfattende planlægningsarbejde i forbindelse med 

udvidelsen af det eksisterende erhvervsområde ved Kildeparken i det sydvestlige Heden-

sted omkring Årupvej langs med motorvej E45.  

 

Hedensted Kommune oplever med sin beliggenhed i det Østjyske Bybånd og ved motorvej 

E45 en efterspørgsel på velbeliggende erhvervsjord til transporttungt erhverv. Området 

ved Kildeparken kan med sin beliggenhed ved afkørsel 58 på motorvejen, og i nærområdet 

ved Hedensted Søerne tilbyde såvel god tilgængelighed som naturmæssige værdier. 

 

For at kunne realisere projektet er der udarbejdet en ny lokalplan og et nyt kommuneplan-

tillæg. Planområdet ligger indenfor den hvid-stiplede linje på Figur 1-1 herunder.  

 

 

Figur 1-1. Oversigt over planområdet. 

Planområdet inddeles i to delområder A og B. Delområde A må kun anvendes til 

transport tungt erhverv, herunder transport- og logistikvirksomheder, og dertilhørende in-

frastruktur, regnvandshåndtering og lignende. Delområde B må kun anvendes til rekrea-

tive formål, herunder regnvandshåndtering.  

 

Hensigten er, at området skal fremstå åbent, grønt og med harmoniske dimensioner. Vej-

bygge- og facadelinjer sikrer, at der skabes sammenhæng og luft fra vejene til virksomhe-

derne. Lokalplanen fastsætter i den forbindelse at det bebyggede areal for hver ejendom 

højst må være 40% og det befæstede areal op til 60 % inklusiv det bebyggede areal. Der-

med sikres der minimum 40 % grønne arealer.  
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Af hensyn til grundvandet, må der ikke være virksomheder inden for lokalplanområdet, 

som udgør en risiko mod grundvandet. 

 

Lokalplanen omfatter desuden arealudlæg til omlægning og udbygning af den eksisterende 

Årupvej, så der etableres en ny vej til afvikling af trafikken indenfor planområdet.  

 

1.2 Miljøpåvirkninger 

Landskab, herunder visuel påvirkning:  

Med vedtagelse af lokalplan 1165 vil det være muligt at opføre et antal større erhvervs-

bygninger og omlægge Årupvej i et område, der i dag primært er landbrugsjord, hvor der 

ligger enkelte gårde og markarealer. Planområdet ligger i forlængelse af det eksisterende 

erhvervsområde Kildeparken, tæt på motorvej E45, og der vil derfor være en vis sammen-

hæng med bebyggelsen her. Den nordlige del af planområdet er lokalplanlagt i forvejen 

med lokalplan 1034, der udlægger området til erhvervsformål. Der er derfor en eksiste-

rende byggeret, som kan udnyttes. Dog giver lokalplan 1165 mulighed for en maksimal 

bygningshøjde på 17 meter, hvor lokalplan 1034 giver mulighed for en maksimal byg-

ningshøjde på 12 meter.  

 

Den mulige nye bebyggelse vil kunne ses fra mange steder i og omkring planområdet på 

grund af byggeriets størrelse, både højde og fodaftryk, og vil fremstå som visuelt domine-

rende. Lokalplanen indeholder bestemmelser om omfang, placering og udseende, der skal 

mindske den visuelle påvirkning og tilpasse byggeriet til de eksisterende forhold i området. 

Dog betyder byggeriets størrelse, at den samlede påvirkning på de visuelle og landskabe-

lige forhold vurderes at være væsentlig. 

 

Befolkningen og menneskers sundhed, herunder vejstøj, støj fra erhverv, skyg-

gepåvirkning, tryghed og kriminalitet  

Planområdet er i dag karakteriseret af aktive landbrugsarealer i et område, der ligger tæt 

op ad Østjysk Motorvej E45. Derudover er der en vej tværs igennem planområdet, der er 

præget af gængs trafik i landområder.  

 

Planen foreskriver, at der kan etableres bygninger i en højde på 17 meter. Bygninger kan 

medvirke til at begrænse støjen fra motorvejen til bagvedliggende beboelsesejendomme. 

Dog vil vejstøj fra den omlagte Årupvej igennem planområdet blive øget i kraft med at det 

primært vil være lastbilkørsel til og fra planområdet, der kører på vejene. Den samlede 

vurdering af vejstøjs påvirkning på menneskers sundhed vurderes at være begrænset.  

Der fastsættes ikke krav til overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for 

støj fra erhverv, samtidig fastsættes der ikke minimumsafstande fra erhvervsbyggeri til 

beboelsesejendomme. Det betyder at en transporttung virksomhed kan etablere sig i 

umiddelbar nærhed af eksisterende beboelse. Derfor vurderes påvirkningen at være væ-

sentlig, selvom lokalplanen også foreskriver, at der kan etableres støjafskærmende afvær-

geforanstaltninger. 

 

Når det tillades, at der etableres bygninger i 17 meters højde, kan der opstå skygger, der 

potentielt kan påvirke menneskers sundhed. Disse bygninger kan placeres i umiddelbar 

nærhed til eksisterende beboelsesejendomme, hvorfor væsentlig skyggepåvirkninger kan 

forekomme.  

 

Tryghed og kriminalitet vurderes ikke at blive påvirket af de ny planer for området. Pla-

nerne muliggør at transporttunge virksomheder kan etablere sig indenfor området, hvorfor 

det kan forventes at forekomsten af lastbiler og chauffører vil stige. Der er dog ikke evi-
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dens for at der af den grund skulle opstå øget kriminalitet. Derudover forventes lastbil-

chauffører for fremtiden at afholde deres obligatoriske ugentlige hvil på 45 timer et sted, 

hvor de kan overnatte, som ikke er i deres lastbil, da ny lov foreskriver dette.   

  

Luft, herunder lugt:  

I en bred vifte rund om lokalplanområdet er flere landbrugsejendomme med tilhørende 

husdyrhold af forskellig art, herunder mink, svin, høns mv. 

Disse kan påvirke anvendelsesmulighederne indenfor lokalplanområdet i et mindre om-

råde, da geneafstanden fra enkelte minkfarme ikke kan overholdes. Det betyder at der 

ikke kan etableres udendørs opholdsarealer i disse områder, hvorfor lugtgener indenfor lo-

kalplanområdet vurderes at være påvirket væsentligt.   

Samtidig påvirkes de omkringliggende landbrugsejendommes ekspansionsmuligheder væ-

sentligt, da fremtidige miljøgodkendelser vil være betinget af at lugtgeneafstanden til lo-

kalplanområdet kan overholdes.   

 

Natur, herunder Natura 2000 og vandløb 

Cirka 10 kilometer fra planområdet ligger Natura 2000-området Bygholm Ådal, hvori sær-

lige naturtyper er udpeget. Bygholm Ådal er forbundet til planområdet via Gesager Å, hvor 

regnvand fra planområdet udledes til. Fordi Gesager Å er forbundet til Bygholm Ådal, kan 

ændringer i mængden og kvaliteten af vand påvirke de særlige naturtyper, samt vandlø-

bets økologiske tilstand.  

Dog vurderes hverken Natura 2000-området eller vandløbet at blive påvirket væsentligt af 

planerne, da planerne foreskriver at vand fra lokalplanområdet skal renses og forsinkes in-

den det udledes til Gesager Å. Det skal foregå ved brug af renseforanstaltninger i regn-

vandsbassiner samt forsinkelse på udledningen svarende til den naturlige udledningsha-

stighed.  

 

Kulturarv, herunder fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger  

De kulturhistoriske interesser omfatter elementer og miljøer, der fortæller om den hidti-

dige samfundsudvikling i Danmark. Det danske landskab indeholder historiske spor, der 

fortæller om menneskets levevis og påvirkning på omgivelserne. Af den grund udgør de 

kulturhistoriske interesser en særlig fortælleværdi, om den samfundsudvikling, der er fore-

gået igennem årtusinder.  

 

Indenfor planområdet er der kendskab til enkelte fortidsminder, som dog ikke er registre-

ret. En stor del af arealerne indenfor planområdet er blevet frigivet i forbindelse med den 

arkæologiske forundersøgelse, der blev foretaget af VejleMuseerne i 2019 og 2021, hvor-

for anlægsarbejdet kan igangsættes her. Før anlægsarbejdet kan gå i gang i den sydlige 

del af planområdet, vil VejleMuseerne blive kontaktet med henblik på afklaring af de ar-

kæologiske forhold enten før og under udførelsen af anlægsarbejdet, hvis der opdages nye 

fortidsminder. Hvis der alligevel opdages fortidsminder i forbindelse med anlægsarbejdet, 

skal arbejdet standses, så museet kan sikre, at fortidsmindet håndteres korrekt. På grund 

af de udførte forundersøgelser og kravet om, at arbejdet skal stoppes, hvis der opdages 

fortidsminder, og at VejleMuseerne skal kontaktes, før anlægsarbejde udføres på ikke un-

dersøgte arealer, vurderes den samlede konsekvens at være begrænset. 

 

I forbindelse med omlægning af Årupvej, vil der være behov for at gennembryde et be-

skyttet sten- og jorddige. I den forbindelse skal der søges dispensation hos Hedensted 

Kommune. Desuden kommer lokalplan 1165  med forslag til placering af eventuelle erstat-

ningsdiger, i nærheden til lokalplanområdet. Konsekvensen ved gennembruddene af de 

beskyttede sten- og jorddiger vurderes at være moderat, da der vil være tale om en min-

dre del af det samlede dige og de kulturhistoriske dyrkningsmønstre kun delvist sløres. 
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2 INDLEDNING 

2.1 Baggrund for planforslagene 

Hedensted Kommune har igangsat et omfattende planlægningsarbejde i forbindelse med 

udvidelsen af det eksisterende erhvervsområde ved Kildeparken i det sydvestlige Heden-

sted omkring Årupvej langs med motorvej E45.  

 

Hedensted Kommune oplever med sin beliggenhed i det Østjyske Bybånd og ved motorvej 

E45 en efterspørgsel på velbeliggende erhvervsjord til transport tungt erhverv. Området 

ved Kildeparken kan med sin beliggenhed ved afkørsel 58 på motorvejen, og i nærområdet 

ved Hedensted Søerne tilbyde såvel god tilgængelighed som naturmæssige værdier. 

 

2.2 Miljøvurdering 

2.2.1 Miljøvurderingspligt 

Forslag til kommuneplantillæg 4 og lokalplan1165 er begge omfattet af miljøvurderingslo-

ven1. 

 

Planforslagene fastlægger rammer for projekter, der er omfattet af bilag 2 punkt 10, litra 
a) Anlægsarbejder i erhvervsområder til industriformål og litra b) Anlægsarbejder i byzo-

ner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg. Planforslagene er ikke omfat-

tet af lovens undtagelsesbestemmelse, § 8, stk. 2 om, at projektet kun medfører mindre 

ændringer i gældende planer. 

 

Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering af planforslagene, der indeholder de oplysnin-

ger, som er nævnt i miljøvurderingslovens §12 og bilag 4.  

 

2.2.2 Væsentlighedsvurdering af Natura 2000-område 

Der er i forbindelse med afgrænsningen af miljørapporten foretaget en væsentlighedsvur-

dering i forhold til nærliggende Natura 2000-områder, og det kan udelukkes, at planen har 

en væsentlig påvirkning af et Natura 2000-område, hvorved der ikke er foretaget en kon-

sekvensvurdering for at afgøre, om planen er skadeligt for områdets udpegningsgrundlag 

jævnfør habitatbekendtgørelsens §6.2 

 

Natura 2000 er derfor ikke medtaget som et miljøemne i miljørapporten, jævnfør kapitel 

5. 

 

2.3 Miljøvurderingens faser 

Miljøvurderingsprocessen kan opdeles i følgende faser:  

 

Fase 1: Afgrænsningsfasen  

Myndigheden foretager en afgræsning af hvilke emner, som skal medtage i miljørappor-

ten, jævnfør Kapitel 5. Afgrænsningen sendes til kommentering hos berørte myndigheder.  

 

Fase 2: Miljørapporten 

Hedensted Kommune får udarbejdet miljørapporten, der giver en samlet beskrivelse af 

planforslagene og deres miljøpåvirkninger.  

 

Fase 3: Offentlig høring 

                                                   
1 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr 

1976 af 27/10/2021, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1976 

2 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse 

af visse arter, BEK nr. 926 af 27. juni 2016.  
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Miljørapporten offentliggøres sammen med forslag til kommuneplantillæg 4 og lokalplan 

1165 i xx uger. 

 

Fase 4: Beslutning 

Efter den offentlige høring behandles og vurderes indsigelser og bemærkninger. Der udar-

bejdes en sammenfattende redegørelse3, som bl.a. forholder sig til høringsindlæggene. Re-

sultatet af høringen vil indgå i myndighedernes beslutning om, hvorvidt plangrundlag skal 

vedtages. 

  

                                                   
3 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 

1225 af 25/10/2018, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447 
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2.4 Læsevejledning 

Miljørapporten og planforslagene findes kun som digitale versioner, der kan hentes på 

www.plandata.dk og Hedensted Kommunes hjemmeside. Miljørapporten beskriver miljøpå-

virkningerne fra planen, og den indeholder følgende kapitler: 

 

 Ikke-teknisk resume er en sammenfatning af Miljørapporten, hvor de vigtigste op-

lysninger og vurderinger er trukket frem for at give et hurtigt overblik over projektet 

og dets miljøpåvirkninger.  

 Beskrivelse af nyt planforslag giver en detaljeret beskrivelse af planerne. Desuden 

beskrives udviklingen i 0-alternativet, som er den fremtidige virkelighed hvis planerne 

ikke realiseres. 

 Forhold til anden planlægning giver en beskrivelse af sammenhængen mellem 

planforslaget og kommuneplanen og eksisterende lokalplaner, samt øvrige planfor-

hold. 

 Afgrænsning af miljørapporten beskriver de miljøemner, der medtages i miljørap-

port på baggrund af afgrænsningsnotatet (Bilag 2 - Miljøscreening).  

 Vurdering af miljøpåvirkninger beskriver den metode, der er anvendt for at kunne 

foretage en systematisk vurdering af de miljøpåvirkninger, som planforslagene medfø-

rer.  

 Miljøkapitlerne i kapitel 7 til 11 beskriver og vurderer de miljøpåvirkninger, som pla-

nerne vil medføre for forskellige miljøemner (for eksempel landskab, luft, vand, natur 

og så videre). 

 Sammenfatning af miljøpåvirkninger opsummerer vurderingerne af planforslage-

nes miljøpåvirkninger. 

 Afværgetiltag beskriver de miljøfaktorer, der bør inddrages som afværgetiltag i plan-

forslagene.  

 

For at få et hurtigt overblik over miljørapportens hovedindhold kan man eventuelt nøjes 

med at læse det ikke-tekniske resumé og sammenfatningen af planens miljøpåvirkninger. 

 

Sidst i miljørapporten findes en samlet fortegnelse over bilag og referencer. Referencerne 

fremgår også i de enkelte kapitler som fodnoter på de relevante sider. Hvor det er muligt, 

er der indsat et link til reference. 

file:///c:/d0567187/www.plandata.dk
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3 BESKRIVELSE AF NYT PLANGRUNDLAG 

For at kunne realisere projektet er der udarbejdet en ny lokalplan og et nyt kommuneplan-

tillæg, hvis hovedindhold fremgår i det nedenstående. 

 

3.1 Kommuneplantillæggets hovedpunkter 

Erhvervsområdet er i dag delvist omfattet af ramme 5.E.18, som med kommuneplantillæg 

nr. 4 udvides for sikre areal til et yderligere erhvervsområde mod sydvest, se Figur 3-1 

nedenfor. Den generelle anvendelse fastholdes som erhvervsområde, mens den specifikke 

anvendelse ændres til transport og logistikvirksomheder og industri. Der tilføjes at ram-

men kun må anvendes til transport tungt erhverv i henhold til de nationale interesser. 

Derudover hæves den maksimale højde til 17 m, dog tilføjes det at enkelte bygningsdele, 

der er nødvendige for virksomhedens drift, kan være højere.  

 

 

Figur 3-1. Ny kommuneplanramme og eksisterende kommuneplanrammer. 

Med kommuneplantillægget sker der en mindre teknisk justering af ramme 5.E.31, således 

rammen følger matrikelskellet i den sydlige ende af rammen, og vil dermed ligge uden for 

planområdet. Desuden ændres derpå på afgrænsningen for rammerne 5.E.31, mens be-

stemmelserne fastholdes for rammen.  

 

Udpegningen for Særligt Værdifulde landbrugsområder ændres, således udpegningen ud-

tages af rammeområdet 5.E.18, da tilhørende lokalplan 1165 overfører rammeområdet til 

byzone. 
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Udpegningen for skovrejsning ændres, således udpegningen for skovrejsning uønsket om-

fatter hele rammeområdet 5.E.18 og den del af rammeområde 5.R.13, der ikke er omfat-

tet af beskyttet natur, udtages ligeledes af udpegningen for skovrejsning uønsket. 

 

3.2 Lokalplanens hovedpunkter 

 

3.2.1 Lokalplanens formål 

Formålet med lokalplanen er at sikre en udvidelse af det eksisterende erhvervsområde ved 

Kildeparken i Hedensted, som ligger langs motorvej E45. Planlægningen skal sikre udvidel-

sesmuligheder for eksisterende erhverv inden for området, og yderligere erhvervsudlæg til 

transport tungt erhverv tæt på motorvejen med dertil hørende infrastruktur. 

 

Hertil sikrer lokalplanen blandt andet at områdets anvendelse ikke forurener grundvandet, 

at der sikres grønne forbindelser, at området fremstår med en sammenhæng i arkitektur, 

facader, skiltning og lignende, og at der udlægges de nødvendige bygge- og facadelinjer. 

 

3.2.2 Lokalplanens indhold 

Lokalplanområdet inddeles i to delområder A og B. Delområde A må kun anvendes til 

transport tungt erhverv, herunder transport- og logistikvirksomheder, og dertilhørende in-

frastruktur, regnvandshåndtering og lignende. Delområde B må kun anvendes til rekrea-

tive formål, herunder regnvandshåndtering. Lokalplanens dispositionsplan kan ses på Bilag 

3 – Dispositionsskitse.  

 

Hensigten er, at området skal fremstå åbent, grønt og med harmoniske dimensioner. Vej-

bygge- og facadelinjer sikrer, at der skabes sammenhæng og luft fra vejene til virksomhe-

derne. Lokalplanen fastsætter i den forbindelse at det bebyggede areal for hver ejendom 

højst må være 40% og det befæstede areal op til 60 % inklusiv det bebyggede areal. Der-

med sikres der minimum 40 % grønne arealer.  

 

Af hensyn til grundvandet, må der ikke være virksomheder inden for lokalplanområdet, 

som udgør en trussel mod grundvandet. 

 

Lokalplanen omfatter desuden arealudlæg til omlægning og udbygning af den eksisterende 

Årupvej, så der etableres en ny vej til afvikling af trafikken indenfor planområdet.  

 

 

3.3 Alternativer til plangrundlaget 

 

3.3.1 0-alternativet 

0-alternativet beskriver den situation, hvor planforslagene ikke vedtages. 0-alternativet er 

dog ikke en beskrivelse af status quo, men en beskrivelse af den situation, der forventes 

at eksistere i år 2032. Det er samme år, som planforslagenes miljøpåvirkninger vurderes 

for. 

 

0-alternativet er blandt andet kendetegnet ved at: 

 

 Den sydlige del af planområdet er som i dag med åbne marker og enkelte ejen-

domme. Den nordlige del af planområdet er omfattet af den eksisterende kom-

muneplanramme 5.E.18 og lokalplan 1034, der giver mulighed for etablering af et 

erhvervsområde med specifik anvendelse til let industri og håndværk, og forven-

tes derfor at blive udbygget.  
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 Årupvej omlægges og udbygges ikke, da den eksisterende Årupvej kan håndtere 

trafikafviklingen i området.  

3.3.2 Fravalgte alternativer 

Udover det behandlede 0-alternativ er der er ingen fravalgte alternativer til det vurderede 

plangrundlag. 
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4 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 

Kapitlet beskriver og vurderer lokalplanens forhold til de gældende planforhold for områ-

det.  

 

4.1 Kommuneplanen 
En lokalplan skal være i overensstemmelse med den kommunale planlægning, og i det føl-

gende vurderes det, om lokalplan 1165 er i overensstemmelse med Hedensted Kommune-

plan 2021-2033. Det angives om lokalplan 1165 er i konflikt med konkrete overordnede 

mål, retningslinjer og rammeområder, som er relevante for planen.  

 

4.1.1 Hovedstruktur 

Kommuneplanens hovedstruktur er gennemgået, og det vurderes, at lokalplanen er i over-

ensstemmelse med kommuneplanens overordnede mål.  

 

4.1.2 Retningslinjer 

Kommuneplanens retningslinjer er gennemgået, og det vurderes, at lokalplan 1165 er i 

overensstemmelse med de retningslinjer, der er relevante for projektet med de ændringer 

der med kommuneplantillægget foretages i gældende retningslinjer: 

 
 Udpegningen for Særligt Værdifulde landbrugsområder ændres, således udpeg-

ningen udtages af rammeområdet 5.E.18, da tilhørende lokalplan 1165 overfører 

rammeområdet til byzone. 

 Udpegningen for skovrejsning ændres, således udpegningen for skovrejsning 

uønsket omfatter hele rammeområdet 5.E.18 og den del af rammeområde 

5.R.13, der ikke er omfattet af beskyttet natur, udtages ligeledes af udpegningen 

for skovrejsning uønsket. 

4.1.3 Rammeområder 

Lokalplan 1165 er omfattet af en række rammeområder i Hedensted Kommuneplan 2021-

2033. Lokalplanområdet er delvist beliggende i rammeområde 5.E.18, 5.E.19 og 5.E.31 og 

udlagt til erhvervsområde, herunder let industri og håndværk samt ramme 5.R.13 og ud-

lagt til rekreativt område. 

 

Med kommuneplantillægget ændres der på rammerne og bestemmelserne, som beskrevet 

under kapitel 3. De eksisterende og nye kommuneplanrammer er vist på nedenstående Fi-

gur 4-1. 
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Figur 4-1. Eksisterende kommuneplanrammer. 
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4.2 Lokalplaner 

Planområdet er omfattet af en række lokalplaner i Hedensted Kommuneplan 2021-2033. 

En beskrivelse af de enkelte lokalplaner og behovet for ændringer fremgår af Figur 4-2

 

Figur 4-2. Eksisterende lokalplaner indenfor planområdet. 

 og Tabel 4-1. De eksisterende lokalplan ophæves helt eller delvist med vedtagelse af lo-

kalplan 1165. 
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Figur 4-2. Eksisterende lokalplaner indenfor planområdet. 

 

 

Lokalplan 
nr. 

Beskrivelse Vurdering Behov for ny LP/ 
dispensation 

1034 Omfatter etape 3 af er-
hvervsområdet Kildepar-
ken, og udlægger areal 
til erhvervsformål. 

Med lokalplan 1165 vi-
dereføres og præciseres 
formål om udlægning af 
arealer til erhvervsfor-
mål 

Lokalplan 134 op-
hæves med vedta-
gelse af lokalplan 
1165 

179 Omfatter etape 1 af er-
hvervsområdet Kildepar-
ken og udlægger areal til 
erhvervsformål og rekre-
ative områder. Delom-
råde I1, der udlægger 
området til grønne area-

ler, overlapper med lo-
kalplan 1165. 

Med lokalplan 1165 vi-
dereføres formål om ud-
lægning af grønne area-
ler til rekreative områ-
der.  

Delvist ophævelse 
af lokalplan 179 
for de dele, der 
overlapper med lo-
kalplan 1165.  

Tabel 4-1 Oversigt over lokalplaner og vurdering af behovet for ændringer. 

 

4.3 Øvrige planforhold 

 

4.3.1 Region Midtjyllands Udviklingsstrategi 2019 - 20304 

Lokalplan 1165 er omfattet af Region Midtjyllands Udviklingsstrategi 2019-2030, der sæt-

ter mål og rammer for den regionale indsats over flere temaer, herunder klima, miljø og 

en bæredygtig udvikling, sundhedsvæsen af høj kvalitet, uddannelse og kompetenceløft 

samt sikre muligheden for at leve det gode liv som borger i regionen. Kommuneplantillæg 

                                                   
4 Region Midtjylland, Udviklingsstrategi 2019 – 2030, https://www.rm.dk/regional-udvikling/strategi-2019-

2030/ 
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4 og lokalplan 1165 indeholder ikke mål, som direkte understøtter den regionale udvik-

lingsstrategi, men som understøtter den generelle vækst i kommunen, gennem planlæg-

ning og arealudlæg til udvidelse af erhvervsområdet.  

 

4.3.2 Vandområdeplan for Jylland og Fyn5 

Lokalplan 1165 er omfattet af vandområdeplan 2015-2021 for Jylland og Fyn, der fastlæg-

ger mål og indsatskrav for alle overfladevandområder og grundvandsforekomster, såsom 

søer, vandløb og lignende naturtyper, således disse opnår en kvalitet af mindst ”god til-

stand”. Under udarbejdelsen af denne miljørapport er vandområdeplanerne 2021-2027 i 

høring i perioden fra d. 22. december 2021 til d. 22. juni 2022, og benyttes derfor ikke til 

nedenstående vurdering af eventuelle konflikter med lokalplan 1165.  

 

Indenfor planområdet er der store forekomster af terrænnært grundvand, der overvejende 

er vurderet at have god kemisk tilstand, bortset fra et mindre område i den nordlige del af 

planområdet, der er vurderet at have ringe kemisk tilstand i vandområdeplan 2015-2021.  

 

I umiddelbar nærhed til planområdets nordvestlige del løber Gesager Å, der er et målsat 

vandløb og som er vurderet at have en moderat tilstand. Nord for planområdet løber Sole 

Bæk, der er et målsat vandløb, og som er vurderet at have en dårlig tilstand.  

 

Kommuneplantillæg 4 og lokalplan 1165 indeholder bestemmelser om etablering af regn-

vandsbassin til forsinkelse af overfladevand inden det udledes til Gesager Å. Desuden skal 

tag- og overfladevand fra de enkelte ejendomme forsinkes på egen matrikel, hvorefter det 

ledes via grøfter eller lignende til enten eksisterende privat vandløb, eller til et nyt rørlagt 

privat vandløb, hvorfra det ledes til Gesager Å.  

  

Der må indenfor lokalplanområdet kun nedsives rent tag- og overfladevand, der vurderes 

ikke at kunne forurene grundvandet.  

 

På den baggrund, vurderes det at kommuneplantillæg 4 og lokalplan 1165 indeholder mål 

og bestemmelser, der understøtter Vandområdeplan 2015-2021. Udledning af overflade-

vand til Gesager Å vurderes i sin helhed i kapitel 10, under vurdering af miljøpåvirkninger 

på natur.  

 

4.3.3 Region Midtjylland råstofsplan 20206 

Lokalplan 1165 er omfattet af råstofplan 2020. Nærmeste potentielle råstofområder er be-

liggende nordøst for planområdet. Der ses ingen påvirkning på lokalplan 1165 fra råstof-

planen. 

 

4.3.4 Hedensted spildevandsplan 2015 – 20207 

I henhold til gældende spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 skal lokal-

planområdet sikre, at spildevand fra området skal renses for organisk stof og fosfor inden 

udledning til recipient. For den eksisterende ramme 5.E.18 gælder, at der indenfor spilde-

vandsplanens planperiode separatkloakeres, hvis der sker byggemodning. Med udvidelsen 

af ramme 5.E.18, vil ny bebyggelse skulle tilsluttes det offentlige spildevandsnet og kræ-

ver dermed et tillæg til spildevandsplanen 2015-2020.  

 

                                                   
5 Miljøministeriet, Naturstyrelsen, Vandområdeplan 2015 – 2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn, 

https://mst.dk/media/122170/revideret-jylland-fyn-d-28062016.pdf  

6Region Midtjylland, Råstofplan 2020, https://rm.viewer.dkplan.niras.dk/media/293499/ra-stofplan-2020.pdf 

7 Hedensted Kommune, Spildevandsplan 2015 – 2020, https://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/10#/ 
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Lokalplanen fastsætter forudsætninger for ibrugtagen om tilslutning til offentligt spilde-

vandsnet og alment vandværk, og at anlæg til håndtering af regnvand skal være etableret, 

før ny bebyggelse tages i brug. Der vurderes ikke at være en konflikt mellem lokalplan 

1165 og spildevandsplanen 2015-2020.  

 

4.3.5 Kildeparkaftalen  

En del af planområdet er omfattet af kildeparkaftalen, som i sin tid er lavet mellem Heden-

sted Kommune og daværende Vejle Amt. Formålet med Kildeparkaftalen er at beskytte 

grundvandet i forbindelse med at området inddrages til byudvikling. Kildeparkaftalen inde-

holder vilkår, der ikke kan sikres med lokalplan, men som sikres gennem tinglysning, in-

formation ved grundsalg, tilsyn mm. Lokalplan 1165 indeholder mål og bestemmelser, der 

understøtter Kildeparkaftalen.  

 

 

4.4 Miljøbeskyttelsesmål   

Ifølge miljøvurderingsloven skal der redegøres for de miljøbeskyttelsesmål, der er rele-

vante for planforslagene samt beskrives, hvordan der er taget hensyn til disse mål. Dan-

mark har tilsluttet sig en række internationale konventioner, som indeholder miljøbeskyt-

telsesmål. Miljøbeskyttelsesmålene er i en lang række tilfælde indarbejdet i lovgivningen 

og fremgår ofte af lovens formål. Planlægningen er udarbejdet under hensyntagen til gæl-

dende miljølovgivning.  
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5 AFGRÆNSNING AF MILJØRAPPORTEN 

Myndigheden foretager en afgrænsning af hvilke emner miljørapporten skal indeholde 

ifølge miljøvurderingsloven § 11. 

 

Miljørapporten afgrænses, så den kun indeholder emner, som vurderes at kan være væ-

sentlige. Formålet med fokuseringen på væsentlige miljøemner i miljørapporten er, at den 

offentlige debat om projektet og den politiske beslutningsproces kommer til at handle om 

projektets væsentlige påvirkninger. 

 

Afgrænsningsnotatet, se Bilag 2 - Miljøscreening, har været sendt til de berørte myndighe-

der i perioden fra d. 15. december 2021 til d. 5. januar 2022. Bemærkningerne har ikke 

givet anledning til at ændre afgrænsningen af miljørapport.  

 

5.1 Miljøemner, der medtages 

Ud fra afgrænsningsnotatet medtages følgende miljøemner i miljørapporten: 

 Landskab, herunder påvirkningen på de visuelle forhold i området og skyggefor-

hold. 

 Menneskers sundhed og Befolkningen, herunder påvirkningen som følge af støj, 

samt, tryghed og kriminalitet.  

 Luft, herunder påvirkning som følge af lugt. 

 Natur, herunder påvirkningen på natura 2000 områder og påvirkningen på vand-

løb som følge af afledning af overfladevand fra planområdet 

 Kulturarv, herunder påvirkningen på fortidsminder og beskyttede sten- og jorddi-

ger. 
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6 VURDERING AF MILJØPÅVIRKNINGER 

Vurderingerne af de potentielle miljøpåvirkninger udføres i flere trin. Der ses først på selve 

miljøforholdet og dets sårbarhed og værdi inden for planområdet. Dernæst vurderes inten-

siteten, udbredelsen og varigheden af påvirkningen fra planen. Ved at sammenstille miljø-

forholdets sårbarhed med karakteren af påvirkningen, kan man beskrive den samlede be-

tydning af miljøpåvirkningen. De forskellige trin uddybes i det følgende. 

 

 Vurdering af sårbarhed - For at danne grundlag for vurderingen af påvirknin-

ger, foretages der indledningsvist en vurdering af sårbarheden af det pågældende 

område eller miljøforhold, der påvirkes af planen. Forskellige egenskaber anven-

des til at bestemme graden af sårbarhed, herunder bl.a. tilpasningsevne, sjæl-

denhed, værdi og skrøbelighed. Det vurderes, om sårbarheden er lav, medium el-

ler høj.  

 Intensitet - Påvirkningen kan have ingen/ubetydelig, lav, middel, høj eller me-

get høj intensitet bestemt ud fra, om der kan forventes mindre påvirkninger eller 

om nogle af værdierne helt eller delvist går tabt. 

 Den geografiske udbredelse er også af betydning for påvirkningsgraden, og 

det undersøges derfor om påvirkningen er i nærområdet, lokal, regional, national 

eller grænseoverskridende.  

 Endelig beskrives påvirkningens varighed, og om denne er kort, lang eller per-

manent. 

 Samlet påvirkning - Den samlede påvirkning er vurderet på grundlag af evalue-

ringen af de enkelte kriterier behandlet ovenfor. Samlet set betegnes påvirknin-

gerne enten ”ingen/ubetydelig”, ”begrænset”, ”moderat”, ”væsentlig” eller ”posi-

tiv”. 

 

Tabel 6-1 viser kriterierne for vurdering af den samlede påvirkning. 

 

 

SAMLET PÅVIRKNING 
 
Ingen/ubety-
delig 
  

Der forekommer mindre påvirkninger, som er lokalt afgrænsede, 
ukomplicerede, kortvarige eller uden langtidseffekt og helt uden irre-
versible effekter. Eller der forekommer ingen påvirkning. 
 

Begrænset Miljøemner, der påvirkes i begrænset omfang, har typisk en lav sår-
barhed. Miljøpåvirkningerne kan have et vist omfang eller komplek-
sitet, en vis varighed ud over helt kortvarige effekter, men medfører 
med stor sandsynlighed ikke irreversible skader. Miljøemner med 
mellem eller høj sårbarhed kan også blive påvirket i begrænset om-
fang, forudsat, at miljøpåvirkningen har lav intensitet, kort varighed 
og lokal udbredelse.  
 

Moderat Miljøemner, der påvirkes i moderat omfang, har høj eller medium 
sårbarhed. Der forekommer påvirkninger, som typisk enten har et 
relativt stort omfang eller langvarig karakter og som måske kan give 
visse irreversible, men helt lokale skader. 
 

Væsentlig Miljøemner, der påvirkes i væsentligt omfang, har høj eller medium 
sårbarhed. Ved en væsentlig miljøpåvirkning vil påvirkningen typisk 
have en stor udbredelse og/eller langvarig eller vedvarende karak-
ter, og som kan medføre irreversible skader i betydeligt omfang. 
 

Positiv Der forekommer positive påvirkninger. 

Tabel 6-1 Kriterier for vurdering af den samlede påvirkning. 
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7 LANDSKAB (VISUELLE FORHOLD) 

Kapitlet beskriver påvirkningen af de landskabelige og visuelle forhold i forbindelse med 

lokalplan nr. 1165, og de muligheder plangrundlaget giver.  

 

7.1 Metode 

De eksisterende forhold og projektets miljøpåvirkninger er beskrevet på baggrund af: 

 

 Volumenstudier af projektet i driftsfasen set fra seks fotostandpunkter. 

 Luftfotos, topografiske kort, lave og høje målebordsblade samt højdemodelle.  

 Hedensted Kommuneplan 2021 - 20338. 

 

Volumenstudierne vurderes i forhold til det nuværende landskab ud fra parametrene syn-

lighed og sammenhæng. 

 

 Synligheden omhandler hvilke dele af de forventede fremtidige anlæg, der er syn-

lige, og graden af synlighed fra det forudbestemte visualiseringspunkt. 

 Sammenhængen til det omkringliggende landskab omhandler graden af tilpasning 

til omgivelserne. 

 

Realisering af lokalplan 1165 kan få en væsentlig påvirkning på landskabet i tilfælde, hvor 

der er høj grad af synlighed samt lav sammenhæng med det omgivende landskab. 

 

De visuelle påvirkninger vurderes ud fra bestemmelserne i lokalplan 1165 vedrørende be-

byggelsens omfang, placering, udformning, farve- og materialevalg samt beplantning. 

 

Volumenstudier 

Volumenstudierne er udarbejdet som fotomontager, hvor en 3D-model af projektet er pla-

ceret i georefererede fotos af de eksisterende forhold. Volumenstudierne er udført på ud-

valgte fotostandpunkter, som til sammen giver et repræsentativt billede af det mulige 

fremtidige byggeri. Lokalplanens bestemmelser giver rum for variationer i bebyggelsens 

udformning, hvorfor det endelige byggeri kan afvige fra de udarbejdede volumenstudierne. 

Bebyggelsen kan dog hverken være højere eller have et større omfang end vist. 

 

Fotostandpunkterne er udvalgt i samarbejde med Hedensted Kommune, ud fra at projek-

tet visualiseres fra nærområdet, og fra steder som vurderes at være repræsentative for 

den samlede visuelle påvirkning, og som illustrerer projektets fremtræden, indvirkning og 

synlighed i landskabet. 

 

De eksisterende forhold og volumenstudierne er vist i stor størrelse på Bilag 1. Det skal 

bemærkes, at byggeriet er påbegyndt i den nordlige del af planområdet, som lokalplan 

1034 giver mulighed for. Derfor vil der på enkelte billeder af eksisterende forhold kunne 

ses anlæg af ny bebyggelse og anlægsmaskiner, som vil være omfattet af vedtaget lokal-

plan 1165 på sigt. Disse nævnes derfor ikke under eksisterende forhold, men vurderes i 

forbindelse med vurderingen af volumenstudierne. 

 

Vurdering af viden og data 

Det vurderes, at grundlaget for at vurdere projektets påvirkninger af de landskabelige og 

visuelle forhold er tilstrækkeligt.  

                                                   
8 Hedensted Kommune, 2021. Hedensted Kommuneplan 2021-2033. https://heden-

sted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/38#/15600  

https://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/38#/15600
https://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/38#/15600
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7.2 Eksisterende forhold 

 

Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 90 ha og er beliggende i Hedensted Kommune 

syd for afkørsel 58. Området grænser op til motorvej E45 mod nordvest, og ligger syd for 

et eksisterende erhvervsområde. Nordøst for planområdet ligger et rekreativt område med 

flere søer, hvor Gesager å løber igennem, samt stisystem. Mod sydøst består landskabet 

af marker, landbrugsjorder og spredtliggende middelstore gårde. I den umiddelbare nær-

hed til planområdet ligger bygrænsen til Hedensted. 

 

Planområdet udgøres også af marker og landbrugsjord med enkelte tilknyttede ejen-

domme, samt Årupvej, der skærer igennem området og fungerer som vejadgang til de en-

kelte ejendomme. Landskabet er åbent og terrænet er fladt, hvilket giver mulighed for 

lange kig på tværs af planområdet og til det omkringliggende landskab, hvor det er læ-

hegn og træer, der bryder horisontlinjen.  

 

Planområdet grænser op til E45 Østjyske Motorvej, der udgør et særligt dominerende tek-

nisk element i landskabet. Desuden er området allerede i dag udsat for en del lysforure-

ning fra vejtrafikken på motorvejen. Det omkringliggende åbne landbrugslandskab er i la-

vere grad udsat for lysforurening.  

 

Området er ikke udpeget som bevaringsværdigt landskab og skovrejsning er uønsket. Om-

rådet er ikke beliggende i kystnærhedszonen. Der er ikke bebyggelser eller kulturhistori-

ske elementer inden for projektområdet. 

 

 

7.3 0-alternativ 

0-alternativet beskriver situationen i 2032, når planforslagene ikke realiseres. Hvis det er 

tilfældet, forventes landskabet i og omkring planområdet at forblive, som det er i dag. Dog 

er den nordlige del af planområdet omfattet af eksisterende lokalplan nr. 1034, der giver 

mulighed for at opføre bebyggelse til erhvervsformål. Det forventes derfor, at der vil blive 

opført bebyggelse i den nordlige del af planområdet. 

 

Enkelte fotostandpunkter til volumenstudierne viser primært lokalplanområdet for lokal-

plan 1034, hvis principper hovedsageligt videreføres i lokalplan 1165. Derfor vil de land-

skabelige og visuelle forhold for 0-alternativet for den nordlige del af planområdet være 

stort set ens, hvorfor de beskrives under ét i vurderingerne i næste afsnit. Dog skal det 

nævnes, at lokalplan 1034 giver mulighed for bygningshøjder på op til 12 m, mens lokal-

plan 1165 giver mulighed for bygningshøjder på op til 17 m. Det forventes, derfor at der 

ved 0-alternativet vil være en mindre visuel påvirkning, da bygningshøjden vil være min-

dre. 

 

 

7.4 Vurdering af påvirkninger  

 

I det følgende vurderes planens påvirkninger på landskabet ud fra fotostandpunkter.  

 

7.4.1 Visuel påvirkning 

Standpunkterne for volumenstudierne er udvalgt for at vise den visuelle forandring i nær-

området. Fotostandpunkterne er udvalgt med afsæt i analyser af kort og dialog med He-

densted Kommune. Fotostandpunkterne er prioriteret med afsæt i, at der i den nærmeste 

kontekst er særlige landskabsinteresser, eller er områder med særlig rekreativ værdi. Der 
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er alle steder lagt vægt på at illustrere den visuelle påvirkning fra områder, hvor der er of-

fentlig adgang. Der er således ikke valgt fotostandpunkter fra private områder, herunder 

boliger. 

 

Der er udarbejdet i alt 6 volumenstudier. Fotostandpunkterne fremgår af Figur 7-1 neden-

for.  

 

 

Figur 7-1. De seks udvalgte fotostandpunkter. 
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Volumenstudie 1 fra krydset Bredalvej/Vesterbyvej mod nordøst. 

 

Figur 7-2. Eksisterende forhold set fra fotostandpunkt 1. 

 

Figur 7-3. Fremtidige forhold set fra fotostandpunkt 1. 

Billedet er taget fra Bredalvej i nordøstgående retning cirka 320 m fra planområdets af-

grænsning. Fra standpunktet er der udsigt over landbrugslandskabet med marker i for-

grunden og beplantningsbæltet i billedets mellemgrund. Landskabet i billedets venstre side 
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er primært et teknisk funktionslandskab bestående af motorvejen E45 og udsigt til det ek-

sisterende erhvervsområde nord for planområdet. Området har derfor en medium sårbar-

hed overfor nyt byggeri.  

 

Fra fotostandpunktet vil der kunne blive en permanent visuel forandring ved vedtagelse af 

lokalplanen. De eksisterende forhold med frit udsyn over landbrugslandskab vil ændres til 

tekniske præget bebygget landskab med store erhvervsbygninger, befæstet areal og den 

omlagte Årupvej. De nye bygninger vil være særligt dominerende set fra fotostandpunktet, 

der ligger indenfor lokalplanens nærområde, og det er ikke længere muligt at se motorve-

jen og det eksisterende erhvervsområde. I nattetimerne vil der ligeledes være en visuel 

påvirkning, i og med at vejen og området belyses. Det vurderes derfor, at intensitet af den 

visuelle påvirkning er høj. På den baggrund vurderes det, at den samlede konsekvens af 

den visuelle påvirkning set fra fotostandpunkt 1, vil være væsentlig. 
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Fotostandpunkt 2 fra Gammelsole mod øst.  

 

Figur 7-4. Eksisterende forhold set fra fotostandpunkt 2. 

 

Figur 7-5. Fremtidige forhold set fra fotostandpunkt 2. 

Billedet er taget fra Bredalvej i den mindre by Gammelsole mod øst cirka 300 meter fra lo-

kalplanområdet. Fra fotostandpunktet er landskabet åbent uden særlige strukturgivende 

elementer som bebyggelse eller beplantning. Det er landbrugsarealerne, der opdeles af en 

mindre adgangsvej, er de dominerede træk i billedets for- og mellemgrund. Motorvejen 
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E45 skærer tværs igennem billedets baggrund, og bygningerne i det eksisterende er-

hvervsområde rejser sig bagved i venstre side af billedet, der dog sløres en smule af et 

mindre læhegn. Landskabet set fra fotostandpunktet vurderes at have en medium sårbar-

hed overfor ny bebyggelse, da der er mulighed for lange kig på tværs af motorvejen, mens 

den venstre del af billedet primært er præget af et teknisk udtryk.  

 

Med lokalplanens realisering ændres særligt kigget på tværs af motorvejen E45 perma-

nent, og det er nu ikke længere muligt at se landskabet øst for motorvejen. Da der place-

res flere store bygninger i åbent landskab, vurderes påvirkningen at have en høj intensi-

tet, da forandringen vil synes stor. Påvirkningen vil være størst i nærområdet til planområ-

det, hvor fotostandpunktet er taget fra. Dog vil der i kraft af det eksisterende erhvervsom-

råde være en vis form for sammenhæng i bygningsmassen, og det teknisk prægede udtryk 

i området vil blive dominerede. Ifølge lokalplan 1165 skal der plantes træer mellem motor-

vejen og den nye bebyggelse i lokalplanområdet, hvilket vil være med til at sløre de nye 

bygninger, som det også gør sig gældende for de eksisterende erhvervsbygninger. På den 

baggrund vurderes det, at den samlede konsekvens af den visuelle påvirkning set fra foto-

standpunkt 2, vil være væsentlig. 
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Fotostandpunkt 3 fra udkanten af Hedensted mod vest og planområdets nordlige del.  

 

Figur 7-6. Eksisterende forhold set fra fotostandpunkt 3. 

 

Figur 7-7. Fremtidige forhold set fra fotostandpunkt 3. 

Billedet er taget på Vestre Ringvej ved Tagkær Grøft mod vest cirka 850 meter fra lokal-

planområdet. Fra fotostandpunktet er udsigt over landbrugsarealer, der skæres igennem 

af et beplantningsbælte bestående af spredte træer, der følger Tagkær Grøft og Gesager 

Å. Træerne er med til at skabe rum og struktur, i det ellers åbne landbrugslandskab, men 

det er stadig muligt at kigge på tværs af landbrugsarealer, og motorvej E45 kan svagt 
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anes i billedets baggrund. Desuden kan der skimtes en vindmølle i højre side af billedet. 

Landskabet fremstår dog uden nævneværdige tekniske elementer, og vurderes derfor at 

have en høj sårbarhed over for ny bebyggelse.  

 

Med lokalplanens realisering vil den nye bebyggelse præge billedets baggrund, idet bebyg-

gelsen rækker op over dets omgivelser og dominerer landskabet med et teknisk præg. 

Byggeriet vil have en høj intensitet på de visuelle forhold i nærområdet, hvor fotostand-

punktet er taget. På den baggrund vurderes det, at den samlede konsekvens af den visu-

elle påvirkning set fra fotostandpunkt 3, vil være væsentlig. 
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Fotostandpunkt 4 fra Årupvej mod vest og mod planområdet og motorvejen.  

 

Figur 7-8. Eksisterende forhold set fra fotostandpunkt 4. 

 

Figur 7-9. Fremtidige forhold set fra fotostandpunkt 4. 

Billedet er taget på Årupvej ved broen over Gesager Å mod vest og ligger indenfor den 

østlige del af planområdets afgrænsning. Fra fotostandpunktet er det primært Årupvej og 

markarealer på begge sider af vejen, der udgør billedets forgrund og landskabet fornem-

mes åbent, på trods af beplantning og bebyggelse i billedets baggrund. Netop i billedets 
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baggrund er det gården og den tilhørende hal, der fremstår, og er omkranset af beplant-

ning og træer i forskellige størrelser, der er med til at give en varieret horisontlinje. Da der 

er eksisterende bebyggelse i nærområdet, vurderes landskabets sårbarhed overfor ny be-

byggelse at være lav, set fra fotostandpunktet.  

Fra fotostandpunktet vil den nye bebyggelse, som realiseres ved lokalplanens vedtagelse, 

permanent rejse sig over hallen til højre i billedet. Det vil særligt være denne bygning, der 

vil have en dominerede visuel påvirkning set fra fotostandpunktet, da gården og beplant-

ningen vil afskærme for det resterende erhvervsområdes bygninger. Dog kan enkelte byg-

ninger skimtes igennem det hul, som Årupvej skaber i beplantningen. Da byggeriet i høj 

grad afskærmes og ses i sammenhæng med eksisterende maskinhal, vurderes intensiteten 

derfor at være middel. På den baggrund vurderes det, at den samlede konsekvens af den 

visuelle påvirkning set fra fotostandpunkt 4, vil være moderat. 
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Fotostandpunkt 5 fra det rekreative område Hedensted Søerne mod syd.  

 

Figur 7-10. Eksisterende forhold set fra fotostandpunkt 5. 

 

Figur 7-11. Fremtidige forhold set fra fotostandpunkt 5. 

Billedet er taget mellem det eksisterende erhvervsområde og det rekreative område ved 

Hedensted Søerne mod sydvest cirka 100 m nord for planområdet. Fra fotostandpunktet er 

der primært udsigt over landbrugsarealet, der strækker sig fra det rekreative område mod 

syd. Terrænet skråner let opad væk fra fotostandpunktet, hvilket betyder at man ikke kan 

se motorvej E45 tydeligt i billedet. Landskabet er åbent, og der er mulighed for lange kig 
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set fra fotostandpunktet. Landskabet fremstår uden særlige strukturgivende elementer, 

dog kan der i billedets højre side ses en lagerhal, der tilhører det eksisterende erhvervs-

område. Landskabets sårbarhed overfor ny bebyggelse vurderes at være medium, da om-

rådet rummer rekreative interesser. Dog er der eksisterende erhvervsbygninger i nærom-

rådet, som ny bebyggelse kan opføres i sammenhæng med.  

 

Med lokalplanens realisering vil udsynet og muligheden for lange kig begrænses i og med 

der etableres store erhvervsbygninger. Det vil stadig være muligt at kigge imellem bygnin-

ger, dog må det forventes at der i dagtimer vil være meget aktivitet, såsom trafik og ma-

skineri, som kan sløre udsigten. Da erhvervsområdet etableres i sammenhæng med eksi-

sterende erhvervsbygninger, vil den visuelle påvirkning fornemmes mindre, hvorfor inten-

siteten vurderes at være middel. Der vil stadig være tale om en stor visuel forandring af 

det eksisterende landskab. På den baggrund vurderes det, at den samlede konsekvens af 

den visuelle påvirkning set fra fotostandpunkt 5, vil være væsentlig. 
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Fotostandpunkt 6 fra motorvej E45 mod syd.  

 

Figur 7-12. Eksisterende forhold set fra fotostandpunkt 6. 

 

Figur 7-13. Fremtidige forhold set fra fotostandpunkt 6. 

Billedet er taget fra det sydgående motorvejsspor på E45 mod syd cirka 290 meter nord 

for planområdet. Området omkring fotostandpunktetet er primært funktionslandskab med 

motorvej, erhvervsbygninger og trafik- og reklameskilte, der giver billedets forgrund et 

meget teknisk udtryk. Der er udsigt over landbrugsarealerne på den østlige side af 

motorvejen, der dog kommer til at stå i baggrunden set fra fotostandpunktet. Bagerst i 
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billedet er horisonten let bølget både af forskelle i terræn og placering af træer i 

landskabet. Det vurderes, at landskabets sårbarhed overfor ny bebyggelse er lav.  

 

Fra fotostandpunktet vil der kunne ske en permanent visuel forandring ved vedtagelse af 

lokalplanen, hvor udsigten over landbrugsarealerne er væk og det er kun den nye bebyg-

gelse der kan ses. Da det fra fotostandpunktet ikke er muligt at se imellem bygningerne, 

vil den visuelle påvirkning have en høj intensitet. Det tekniske udtryk i området vil blive 

forstærket med opførelsen af de nye erhvervsbygninger og på den baggrund vurderes det, 

at den samlede konsekvens af den visuelle påvirkning set fra fotostandpunkt 6, vil være 

væsentlig. 

 

7.5 Afværgetiltag 

Lokalplanens bestemmelser omkring omfang, placering og udseende bidrager til at mini-

mere de visuelle gener ved naboarealerne og sikre byggeri, som passer ind i områdets 

skala og udtryk. 

 

7.6 Kumulative effekter 

Der er ikke kendskab til andre vedtagne planer eller projekter, der i samspil med vedta-

gelse af planforslaget vil forværre situationen i forhold til landskabet og den visuelle på-

virkning.  

 

7.7 Sammenfattende vurdering 

Området i og omkring planområdet vurderes at have en medium sårbarhed i forhold til ny 

bebyggelse, vejanlæg og belysning. Landskabet består primært af landbrugsarealer, men 

landskabet er allerede påvirket af Østjyske Motorvej E45 og andre erhvervsbygninger, og 

vil fra mange fotostandpunkter i nærområdet fremstå som teknisk præget. Med lokalpla-

nens realisering vil planområdet kunne ændres permanent, og ekstensivt bebygget med 

vejanlæg, befæstede arealer og erhvervsbygninger, der vil kunne ses fra mange foto-

standpunkter i nærområdet, hvorfor intensiteten vurderes at være høj. Lokalplanen inde-

holder bestemmelser om omfang, placering og udseende, der skal mindske den visuelle 

påvirkning og tilpasse byggeriet til de eksisterende forhold i området. Byggeriets størrelse, 

både i forhold til bygningshøjde og -areal betyder, at den samlede påvirkning på de visu-

elle og landskabelige forhold vurderes at være væsentlig.  

 

Planforslagenes samlede miljøpåvirkninger i forhold til landskab (visuelle forhold) er op-

summeret i skemaet nedenfor, hvor påvirkningernes sårbarhed, intensitet, geografiske ud-

bredelse, varighed og samlet påvirkning er sammenfattet.  

 

Miljøpåvirk-
ning 

Sårbar-
hed 

Intensi-
tet 

Geogra-
fisk ud-
bredelse 

Varighed Samlet påvirk-
ning 

Visuel på-
virkning 

Medium Høj Nærom-
råde 

Perma-
nent 

Væsentlig 
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8 BEFOLKNING OG MENNESKERS SUNDHED 

Kapitlet beskriver påvirkningen af befolkningen og menneskers sundhed i forbindelse med 

lokalplan 1165 og kommuneplantillæg nr. 4. 

 

8.1 Metode 

De eksisterende forhold og planernes miljøpåvirkninger er beskrevet på baggrund af: 

 

 Eksisterende viden om støj fra undersøgelser, rapporter og hjemmesider. Blandt andet 

anvendes litteratur og undersøgelser udarbejdet af COWI, WHO, Miljøstyrelsen og Eu-

ropa Kommissionen.  

 Notat – Støjberegning for Kildeparkens forlængelse udarbejdet af Rambøll for Heden-

sted Kommune den 1. april 2022 

 Notat – Redegørelse for støj-, støv- og luftforurening i forbindelse med lokalplan 1164 

og kommuneplantillæg nr. 4 udarbejdet af Rambøll for Hedensted Kommune den 4. 

maj 2022.  

 Vejledning fra Miljøstyrelsen (1984) – Ekstern støj fra virksomheder 

 Miljøministeriet (2007) Støj fra veje 

 Gældende lovgivning samt relevante undersøgelser i forbindelse med påvirkning ved 

forskellige miljøemner.   

 

Vurdering af viden og data 

Det vurderes, at grundlaget for at vurdere projektets påvirkninger af befolkningens og 

menneskers sundhed er godt.  

 

8.2 Eksisterende forhold 

Lokalplanområder består i dag af landbrugsarealer. Området er beliggende ud til den me-

get trafikerede Østjyske Motorvej E45 og i forlængelse af den eksisterende del af er-

hvervsområdet Kildeparken samt Årupvej. Arealerne indenfor og omkring lokalplanområ-

det er derfor allerede i dag påvirket af støj fra flere kilder.  

 

Lokalplanområdet er omkranset af landbrugsarealer, naturarealer og enkeltstående land-

brugsbedrifter. Den nærmest tilgængelig by er Hedensted, hvor der er i fugleflugt fra plan-

området cirka er 800 meter til.  

 

8.2.1 Støj 

I forbindelse med plangrundlaget gives der mulighed for at ekspropriere flere ejendomme 

indenfor planområdet. Dog er der flere boligejendomme i planområdets umiddelbare nær-

hed, hvorfor Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser fra vejstøj og erhverv er relevante.  

De vejledende støjgrænser jævnfør Miljøstyrelsens vejledning nummer 59 er vist i Figur 

8-1 som funktion af tidsrum og områdetype. 

 

                                                   
9 Miljøstyrelsen, 1984. Ekstern støj fra virksomheder – Vejledning fra miljøstyrelsen. https://www2.mst.dk/ud-

giv/publikationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.pdf 
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Figur 8-1 Vejledende støjgrænser jævnfør Miljøstyrelsens vejledning nr. 510 

Miljøstyrelsen har også fastsat grænseværdier for trafikstøj som er beskrevet i ”Støj fra 

veje” - Vejledning fra Miljøstyrelsen nummer. 411. Trafikstøj er angivet som en Lden værdi. 

Lden er en årsdøgnmiddelværdi og beskriver støjniveauet i dag, aften og nat (day-evening-

night) perioden. Ved bestemmelse af Lden vægtes støjen fra trafikken om aftenen og om 

natten mere end støjen om dagen, da folk har en højere følsomhed overfor støj i disse pe-

rioder. 

De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj i det åbne land ved boliger, antages at 

være 58 dB som angivet i Figur 8-1 og Figur 8-2. Det fremgår af Figur 8-1 at det ved boli-

ger i det åbne land er vurderingssag fra gang til gang, men at det er rimeligt at tage ud-

gangspunkt i ”Områdetype 3”, der omfatter ”området fra blandet bolig- og erhvervsbebyg-

gelse i centerområder (bykerne)” hvilket vurderes at være sammenligneligt med ”boligom-

råder, børnehaver mv.” i Figur 8-2. 

 

 

Figur 8-2 Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj12 

Det eksisterende støjniveau i området er i høj grad præget af trafikken på Motorvej E45. 

Støjniveauet kan ses illustreret i nedenstående figur. Det er vigtigt at notere sig, at den 

nordligste større bygning i grå ikke er en del af den eksisterende situation, men er et bud 

på hvordan en bygning kan udformes jævnfør indeværende plangrundlag. Støjniveauet 

bag bygningen kan derfor forventes at være højere end vist i figuren.  

                                                   
10 Miljøstyrelsen, 1984. Ekstern støj fra virksomheder – Vejledning fra miljøstyrelsen. https://www2.mst.dk/ud-

giv/publikationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.pdf 

11 Miljøstyrelsen, 2007. Støj fra Veje – Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4. https://mst.dk/media/180448/vejstj-

vejledning3.pdf 

12 Miljøstyrelsen, 2007. Støj fra Veje – Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4. https://mst.dk/media/180448/vejstj-

vejledning3.pdf 
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Figur 8-3 Nuværende støjniveau fra Østjysk Motorvej E45 og Årupvej. 

  

 

Planområdet er i kommuneplanen udpeget som et støjbelastet areal, som følge af støjbe-

lastningen fra Motorvej E45 på mellem 55-75 dB. Det gælder at støj for så vidt muligt skal 

undgås eller dæmpes ved kilden. Hvor det ikke er muligt, skal de støjende anlæg, virk-

somheder eller aktiviteter placeres og drives, så de ikke generer omgivelserne.  

 

8.2.2 Skygge 

For nuværende kastes der ikke lange skygger ind over lokalplanområdet grundet det flade 

terræn og kun få bygninger. De skygger der kan forekomme kommer primært fra beplant-

ning i tilknytning til boliger. Der er derfor generelt god mulighed for lys i dagtimerne uden 

slagskygger fra bebyggelse.  

 

8.2.3 Tryghed 

Planområdet består i dag primært af aktive landbrugsarealer med tilhørende boliger og 

funktionsbygninger. Området antages derfor ikke at genere eller blive udsat for kriminali-

tet i større omfang end andre tilsvarende områder.  

 

8.3 0-alternativ 

0-alternativet beskriver situationen i 2032, når planforslagene ikke realiseres. Hvis det er 

tilfældet, forventes landskabet i og omkring planområdet at forblive, som det er i dag. Dog 

er den nordlige del af planområdet omfattet af eksisterende lokalplan 1034, der giver mu-

lighed for at opføre bebyggelse til erhvervsformål. Det forventes derfor, at der vil blive op-

ført bebyggelse i den nordlige del af planområdet. 
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8.4 Vurdering af påvirkninger  

I det følgende vurderes planens påvirkninger på de underemner, der blevet screenet ind til 

nærmere vurdering.   

 

8.4.1 Støj fra vejtrafik  

Undersøgelser har vist, at de sundhedsmæssige aspekter af trafikstøj kan være alvorlige. 

Støj kan blandt andet øge risikoen for sygdomme i hjerte og kredsløb13. Hos mennesker, 

der udsættes for en vedvarende støjbelastning, er det muligt at måle forhøjet blodtryk og 

puls samt øget produktion af stresshormoner. Ved længerevarende påvirkning kan disse 

midlertidige effekter blive afløst af permanente helbredskonsekvenser såsom forhøjet 

blodtryk og hjertekarsygdomme14 15. Hertil viser flere undersøgelser, at vejstøj øger risi-

koen for at få diabetes16 17 eller blive overvægtig18. Effekter af støj registreres i særdeles-

hed, når lyden ikke hører hjemme i omgivelserne14 15. 

 

Der er desuden påvist en negativ sammenhæng imellem støj og mental sundhed samt 

ydeevne hos både voksne og børn14 15.  Børn er en gruppe, som anses særligt sårbare 

overfor trafikstøj, da de undergår både fysisk og kognitiv udvikling. Undersøgelser viser, at 

trafikstøj kan føre til dårligere læseforståelse og hukommelse. Hertil viser studier sam-

menhæng mellem trafikstøj og hyperaktivitetssymptomer hos børn og følelsesmæssige ud-

fordringer, såsom børn er mere bekymrede, urolige, ulykkelige eller ufokuserede13 19.  

 

I forbindelse med plangrundlaget, er der blevet udarbejdet et støjnotat, hvori det eksiste-

rende og fremtidige støjniveau beskrives. Det fremgår af nedenstående figur, at støjni-

veauet fra Motorvej E45 vil stige, da det forventes at trafiktallet for strækningen vil stige.  

Samtidig fremgår det at den nye Årupvej også vil medføre øget støjniveau til planområdet 

og til områder i den umiddelbare nærhed af vejen.  

Dertil vil, som det også fremgår af figuren, den fremtidig bygningsmasse kan have en støj-

afskærmende effekt for bagvedliggende arealer.  

Planerne foreskriver, at anvendelsen af lokalplanområdet skal være til transporttungt er-

hverv, herunder transport- og logistiskvirksomheder.  

                                                   
13 Gate 21, Rambøll, FORCE Technology, Hvidbog, april 2020, Trafikstøj kræver handling   

14 WHO – World Health Organization, 1999, Guidelines for community noise. World Health Organization 

15 World Health Organization (WHO), European Commission, 2011, Burden of disease from environmental noise, 

Quantification of healthy life years lost in Europe 

16 Mette Sørensen, Zorana J. Andersen, et al., 2013, Long-term exposure to road traffic noise and incident dia-

betes: a cohort study. Environ-mental health perspectives.  

17 European Commission, Cordis, Health consequences of noise exposure from road traffic, https://cordis.eu-

ropa.eu/arti-cle/id/202462-exploring-road-traffic-noise-pollution-and-associated-health-risks 

18 Barcelona Institute for Global Health, 2018, Long-term exposure to road traffic noise may increase the risk of 

obesity, https://www.sciencedaily.com/releases/2018/11/181116110615.htm 

19 European Commission, 2015, Thematic Issue: Noise impacts on health 
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I kraft af planområdets anvendelseskarakter, kan det forventes at trafikken til og fra plan-

området stiger og bliver tungere end den opleves i dag. Det vil medføre øget støj til områ-

der i den umiddelbare nærhed til den udlagte vej, hvilket også kan ses på Figur 8-4. 

 

Det kan desuden udledes af figuren, at støjniveauet generelt falder i takt med afstanden til 

vej øges. Samtidig foreskriver lokalplan 1165, at arealet mellem vejskel og byggelinje mod 

Kildeparken, Årupvej og Bredalvej, udlægges til blandt andet at kunne indeholde støjaf-

skærmende foranstaltninger.  

 

Derfor kan det også forventes at støjniveauet ved boligerne i nærheden af planområdet 

falder til under Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj i boligområder på 58 

dB målt på boligens facade samt i udendørs opholdsarealer. 

 

Sårbarheden vurderes til at være høj, da planområdet er placeret tæt ved Østjyske Motor-

vej E45, hvorfor området i dag er præget af vejstøj. Den konstante støj, kan som beskre-

vet have vidtrækkende konsekvenser for menneskers sundhed. Samtidig bliver der tilført 

ny støj til planområdet og de umiddelbare omgivelser som følge af den øgede lastbiltrafik 

til og fra området.  

    

Den geografiske udbredelse af vejstøj begrænser sig til få hundrede meter fra Motorvej 

E45 samt langs den planlagte nye vej. Intensiteten af støj fra vejtrafik som følger af lokal-

planen vurderes til at være middel i kraft af at der kun tilføres ny vejstøj til området fra 

den planlagte nye vej. Vejstøjen fra Motorvej E45 vurderes at forekomme uagtet lokalplan 

Figur 8-4 Fremtidigt støjniveau fra Østjysk Motorvej E45 og den omlagte Årupvej, inkl. støjskærmende bygning 
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1165. Varigheden af påvirkningen fra vejstøj vurderes at være permanent og stødt sti-

gende i takt med erhvervsarealerne bliver udbygget. Dog vurderes der ikke at forekomme 

mere vejstøj end angivet i Figur 8-4. 

 

Det vurderes, at den samlede påvirkning fra vejstøj på menneskers sundhed ikke er væ-

sentlig. Det skyldes, at der ikke i lokalplanområdet udlægges arealer til støjfølsom anven-

delse, der ellers ville blive påvirket væsentligt af transporttungt erhverv og logistikvirk-

somheder. Dertil vurderes det, at lokalplan 1165 omfatter tilstrækkelige støjafværgende 

tiltag så omkringliggende boliger ikke påvirkes væsentligt, men kun bliver påvirket i et be-

grænset omfang.  

 

8.4.2 Støj fra erhverv 

Lokalplan 1165 foreskriver at arealanvendelsen for planområdet er til transporttungt er-

hverv, herunder transport og logistikvirksomhed. Ved planlægning af virksomheder med 

disse anvendelsesbestemmelser anbefales en afstand mellem virksomhederne og beboel-

sesejendomme og boligområder på 100-500 meter afhængigt af den specifikke anven-

delse20 10. Inden for denne afstand til lokalplanområde ligger der 41 beboelses- eller land-

brugsejendomme, hvilket betyder, at de er risiko for at blive udsat for støj fra erhverv, der 

overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.   

Lokalplanen foreskriver, at der kan etableres støjafværgeforanstaltninger i form af be-

plantning, støjvolde eller andre støjreducerende tiltag. I kraft af at lokalplanen ikke fore-

skriver, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra erhverv skal overholdes 

som en betingelse for ibrugtagen, baseres opførelsen af afværgeforanstaltninger på frivil-

lighed fra de kommende virksomheder og det kan derfor ikke udelukkes at støj fra erhverv 

vil påvirke beboelsesejendomme væsentligt.  

 

Sårbarheden for menneskers sundhed ved at tilføre yderligere støj til området, vurderes 

som høj. Det skyldes, at området i forvejen er præget af massiv støj fra Østjysk Motorvej 

E45 og yderligere støj umiddelbart kan medføre øget sundhedsrisiko for befolkningen i 

nærområdet.   

Den geografiske udbredelse af støj fra erhverv vurderes at være lokal i kraft af betydnin-

gen af føromtalte anvendelsesmuligheder jf. bestemmelserne i lokalplanen.  

Intensiteten vurderes at være høj, da det forventes at støj fra virksomhederne kan fore-

komme på alle tider af døgnet hele året og at virksomhederne kan etableres i umiddelbar 

nærhed af beboelsesejendomme. Varigheden af påvirkningen vurderes at være perma-

nent, da det forventes at de udlagte anvendelsesmuligheder i planforslaget vil blive benyt-

tet og virksomheder vil dermed blive etableret. 

Set i lyset af at der ikke fremgår afstandskrav fra virksomheder til beboelse eller krav om 

miljøklasser i lokalplanen, vurderes støj fra erhverv at påvirke støjniveauet nær boliger 

væsentligt og dermed heller også menneskers sundhed. Den samlede påvirkning fra støj 

fra erhverv på menneskers sundhed er derfor væsentlig.   

   

8.4.3 Skygge 

Lokalplanområdet ligger langs E45 Østjysk Motorvej i nordgående retning, hvilket betyder 

at fremtidige virksomheder vil være placeret længere mod vest end andet bebyggelse, 

herunder boligbebyggelse. Dertil gives der i lokalplan 1165 mulighed for at opføre bebyg-

gelse i op til 17 meter i højden. Det betyder, at der kan være mulighed for at der kastes 

skygger fra erhvervsbygninger inden solen går ned.  

 

                                                   
20 Notat - Redegørelse for støj-, støv- og luftforurening i forbindelse med lokalplan 1164 og kommuneplantillæg 

nr. 4 udarbejdet af Rambøll for Hedensted Kommune den 4. maj 2022.  
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Lokalplan 1165 definerer ikke placeringen af det kommende erhvervsbyggeri nærmere end 

hvad den gældende lovgivning foreskriver, hvorfor det ikke kan afvises at nyt erhvervs-

byggeri opføres i indenfor 50 meter til en beboelsesejendom. En sådan afstand sammen-

holdt med den muliggjorte højde for byggeri på 17 meter, vurderes at kunne kaste væ-

sentlige skygger af sig.  

 

Sårbarheden for skyggepåvirkninger vurderes at være høj. Det skyldes, at fremtidig er-

hvervsbebyggelse kan placeres i en relativ kort afstand til eksisterende beboelsesejen-

domme, hvor skygger ikke kan undgås. Den geografiske udbredelse af skyggepåvirknin-

gen vil begrænse sig til bygningernes umiddelbare nærhed, grundet den maksimale byg-

ningshøjde på 17 meter. Intensiteten vurderes at være middel, da skyggerne vil fore-

komme hen på aftenen i forårs-, sommer- og de tidlige efterårsmåneder. Varigheden af 

påvirkningen vurderes at være permanent i den forstand, at skygger vil forekomme på 

konkrete tidspunkter af året, hvert år i den tid den nye bygning står opført.  

Den samlede vurdering af skyggers påvirkning på menneskers sundhed, som følge af lo-

kalplan 1165, vurderes til at være væsentlig, selvom skygger kun vil forekomme i afgræn-

sede perioder, idet det ikke kan afvises at en bygning bliver placeret i eksisterende bebo-

elsesejendoms umiddelbare nærhed i 17 meters højde.    

 

8.4.4 Tryghed 

Planerne giver mulighed for at etablere virksomheder, der er beskæftiget med transport-

tungt erhverv, herunder transport- og logistikvirksomheder. Det kan derfor forventes, i 

takt med at området udbygges, at mængden af lastbilchauffører i området vil stige.  

 

En undersøgelse foretaget for Fagforbundet 3F og DTL Danske Vognmænd i 201521 viser, 

at den danske grænse hver dag krydses af op mod 4.000 udenlandske chauffører. Disse 

chauffører kommer typisk fra østeuropæiske lande såsom Bulgarien og Rumænien, og op-

holder sig i lastbilen i op imod 7 uger ad gangen, inden de for en stund vender hjem. Det 

har medført at flere østeuropæiske chauffører indretter sig med paraboler, vaskestativer 

og andre mere eller mindre permanente installationer i forbindelse med deres ugentlige 

obligatoriske 45 timers hvil. Det er dog væsentligt at understrege, at chauffører, der er på 

danske overenskomster og derfor har gunstigere arbejdsforhold end østeuropæerne også 

overnatter på rastepladser ved motorvejen eller på landeveje. I forbindelse med chauffø-

rernes hvil, kan de blive udsat for tyveri, hvor enten deres last eller brændstof bliver stjå-

let. 

Lokalplanen foreskriver, at virksomhederne kan opsætte hegn, så længe det ikke bliver 

etableret i matrikelskel. Indhegnede områder kan medvirke til at øge sikkerheden for både 

virksomheden og chaufføren. 

Om end, at det i miljøscreeningen, se Bilag 2 – Miljøscreening, vurderes, at der er risiko 

for at trygheden bliver forringet og kriminaliteten øges i forbindelse med overnattende 

udenlandske chauffører, foreligger der ikke nogen evidens for, at det skulle være tilfældet.  

 

Omfanget af chauffører på østeuropæiske overenskomster forventes at falde markant i 

takt med at Vejpakken vedtaget af EU bliver indfaset i lovgivningen22. Det skyldes, at de 

nye regler blandt andet foreskriver, at chaufførerne skal vende hjem til deres hjemland 

mindst hver fjerde uge. Samtidig foreskriver reglerne at chaufførerne ikke må foretage de-

res ugentlige obligatoriske 45 timers hvil i lastbilen. De lange hvil for chaufførerne, kan 

derfor forventes at begrænses til områder med overnatningsfaciliteter.  

   

                                                   
21 COWI, 2015, Sideveje i Danmark, https://metropolinternational.com/wp-content/uploads/Cabotage.pdf  

22 Folketinget.dk,  

https://metropolinternational.com/wp-content/uploads/Cabotage.pdf
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Intensiteten af planernes påvirkninger af tryghed, vurderes at være ubetydelig. Det skyl-

des, at der ikke foreligger evidens for at erhvervsområder med lager- og logistik virksom-

heder og dertilhørende varetransporterende lastbiler øger kriminaliteten i nærområdet, og 

det vurderes derfor ikke at skulle være tilfældet for Kildeparken Erhvervsområde. Derud-

over muliggør plangrundlaget, at virksomhederne kan indhegne dele af deres områder for 

blandt andet at undgå tyveri ved parkerede lastbiler.  

Den geografiske udbredelse vurderes at være begrænset til nærområdet omkring virksom-

hederne, hvor lastbilerne kan være parkeret.  

Varigheden vurderes at være permanent, da lastbiler forventes at frekventere område 

vedvarende i forbindelse med etablering af transporttunge erhvervsvirksomheder.  

Den samlede påvirkning vurderes at være ubetydelig, da der ikke foreligger evidens for 

øget kriminalitet ved erhvervsområder med transporttunge virksomheder, samt at Vejpak-

ken vedtaget i EU foreskriver, at hvil ikke må foretages i lastbilen.  

  

8.5 Afværgetiltag 

Støj fra erhverv: Væsentlig støjpåvirkning fra erhverv kan afværges ved, at der i lokalpla-

nen indarbejdes bestemmelser, der fastsætter, at nyt erhvervsbyggeri først må tages i 

brug, når støjen fra virksomheden kan holde sig indenfor Miljøstyrelsens grænseværdier 

for støj fra erhverv.   

 

8.6 Kumulative effekter 

Længere mod nord på Østjyske Motorvej E45, ved afkørsel 57, foreligger der planer om 

etablering af et lastbilsparkeringsområde med tilhørende overnatningsfaciliteter. Det vil 

derfor umiddelbart være mere attraktivt at overnatte, hvor der er etableret faciliteter 

fremfor at overnatte i et erhvervsområde. Den frygtede øgede kriminalitet og forringelse 

af tryghed, kan derved yderligere forebygges ved etablering af et nyt lastbilsparkerings-

område i den umiddelbare nærhed.   

 

8.7 Overvågning 

Intet at bemærke.  

 

8.8 Sammenfattende vurdering med afværge- og overvågningstiltag 

Vejstøj: Planområdet er i dag præget af massiv vejstøj fra Østjysk Motorvej E45, hvorfor 

sårbarheden overfor yderligere støj tilført området vurderes som høj. Intensiteten af pla-

nernes påvirkning på vejstøj, vurderes at være middel grundet den øgede tilførsel af tung 

trafik til og fra de muliggjorte transporttunge virksomheder. Det vurderes samtidig kun at 

påvirke i det umiddelbare nærområde til det eksisterende og kommende vejtracé. Varighe-

den af påvirkningen vurderes at være permanent, idet det forventes at til- og frakørslen vil 

pågå på alle tider af døgnet samt at virksomhederne forventes at drive forretninger fra 

området i lang tid fremover. Den samlede påvirkningen vurderes at være begrænset grun-

det erhvervsbygningernes egenskab som støjskræm for vejstøj fra E45 og den akkumule-

rede støj vurderes derfor ikke at overstige foreskrevne grænseværdier.     

 

Støj fra erhverv: Sårbarheden for støj fra erhverv, vurderes at være høj, da området i for-

vejen er præget af støj fra vej fra Østjysk Motorvej E45. Det er derfor meget begrænset, 

hvor meget ekstra støj, der kan tilføres området før end menneskers sundhed påvirkes i 

form af støj ved deres boliger. Intensiteten vurderes at være høj, da erhvervsbyggeri kan 

placeres i beboelsesejendommes umiddelbare nærhed og lokalplanen ikke begrænser støj-

niveauet. Den geografiske udbredelse er begrænset til nærområdet i kraft af klassificerin-

gen af fremtidige virksomheder. Det forventes at det fremtidige erhvervsområde og op-

førte bygninger vil præge området lang tid fremover, hvorfor varigheden af påvirkningen 

vurderes at være permanent. Den samlede påvirkning, vurderes at være væsentlig. Det 
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skyldes kommende virksomheders mulighed for at etablere støjende transporttung virk-

somhed i umiddelbar nærhed til beboelsesejendomme.  

 

Skygge:  Sårbarheden for skyggepåvirkningers påvirkning på menneskers sundhed vurde-

res at være høj. Det skyldes, at fremtidig erhvervsbebyggelse kan placeres i en relativ 

kort afstand til eksisterende beboelsesejendomme, hvor skygger ikke kan undgås . Inten-

siteten vurderes at være middel, da det vurderes, der kan opstå kasteskygger, når solen 

står lavt mod vest. Dog vurderes varigheden af påvirkningen at være permanent i den for-

stand, at der på bestemte tidspunkter af året, er risiko for, at der kan dannes skygger i en 

kort periode, men hvert år for fremtiden. Den samlede påvirkning vurderes at være væ-

sentlig grundet afstanden mellem boliger og kommende erhverv, den maksimale højde på 

bygninger.  

 

Tryghed og kriminalitet: Intensiteten af påvirkningen vurderes at være ubetydelig, da der 

ikke foreligger evidens for øget kriminalitet i forbindelse med etablering af nye erhvervs-

områder. Dertil foreskriver ny EU-lovgivning at udenlandske chauffører, der ofte har ten-

dens til at ”campere” ifm. med deres obligatoriske hvil, for fremtiden ikke må afholde hvi-

let i deres lastbil. Den geografiske udbredelse begrænser sig til nærområdet, da det er her 

lastbilchaufførerne højst sandsynligt vil opholde sig ifm. af- og pålæsning samt eventuel 

ventetid. Den samlede vurdering af miljøpåvirkningen vurderes at være ubetydelig i kraft 

af manglende evidens for øget kriminalitet samt adfærdsændrende lovgivning snarlig 

ikrafttræden.    

 

Miljøpå-
virkning 

Sårbar-
hed 

Intensi-
tet 

Geografisk 
udbredelse 

Varighed Samlet på-
virkning 

Vejstøj Høj Middel Nærområdet Permanent Begrænset 

Støj fra er-

hverv 

Høj Høj Nærområdet Permanent Væsentlig 

Skygge Høj Middel Nærområdet Permanent Væsentlig 

Tryghed og 
kriminalitet  

- Ubetyde-
lig  

Nærområdet Permanent Ubetydelig 
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9 LUFT 

Kapitlet beskriver påvirkningen af luft herunder lugt i forbindelse med lokalplan 1165 og 

kommuneplantillæg nr. 4. 

 

Data om husdyrbrug er ikke valideret og ændrer således ikke på husdyrbrugs faktiske pro-

duktionstilladelser eller –godkendelser på de pågældende ejendomme. 

 

9.1 Metode 

De eksisterende forhold og projektets miljøpåvirkninger er beskrevet på baggrund af: 

 

 Eksisterende viden fra undersøgelser, rapporter og hjemmesider.   

 Lugtberegninger udarbejdet af Rambøll – se Bilag 5 – Lugtnotat. 

 Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for lugt 

 Notat – Redegørelse for støj-, støv- og luftforurening i forbindelse med lokalplan 1164 

og kommuneplantillæg nr. 4 udarbejdet af Rambøll for Hedensted Kommune den 4. 

maj 2022.  

 

Lugtberegning 

Lugtgeneafstande beregnes ved hjælp af det digitale ansøgningssystem husdyrgodken-

delse.dk23. I det digitale ansøgningssystem beregnes lugtgeneafstande fra husdyrbrug au-

tomatisk og sammenholdes med de fastlagte genekriterier, som udtrykker, hvor meget 

lugt omkringboende i forskellige kategorier må udsættes for, før det kan betegnes som 

værende en ”væsentlig virkning”. 

 

I det digitale ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk beregnes geneafstanden efter 2 

forskellige modeller: Miljøstyrelsens lugtmodel og efter FMK-modellen. Den længste af to 

geneafstande bliver afgørende. Beregningen baseres navnlig på følgende elementer: 

 

 Produktionsarealer i m2. 

 Emissionsfaktorer for forskellige dyregrupper, jævnfør bilag 3 i husdyrgodkendel-

sesbekendtgørelsen24. 

 Effekt af lugtreducerende miljøteknologi. 

 En spredningsmodel. 

 Genekriterier svarende til forskellige områders lugtfølsomhed. 

 

Vurdering af viden og data 

Det vurderes, at grundlaget for at vurdere projektets påvirkninger af luft herunder lugt er 

tilstrækkeligt.  

 

9.2 Eksisterende forhold 

I en vifte rundt om planområdet ligger der flere husdyrbrug, hvis placering fremgår af Fi-

gur 1-1 herunder.  

                                                   
23 https://www.husdyrgodkendelse.dk/ 

24 Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug. BEK nr. 2225 af 27/11/2021.  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2225 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2225
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Figur 9-1. Eksisterende husdyrbrug i nærheden af lokalplanområdet. 

Nogle af husdyrbrugene vist på Figur 9-1 er reguleret af en miljøgodkendelse: 

 Båstrupvej 63a, 8722 Hedensted (§ 16a, Skrabeægsproduktion, 11.340 m2 pro-

duktionsareal25) 

 Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted (§ 12, Konsumægsproduktion, 441,3 DE26) 

 Vesterbyvej 7, 8722 Hedensted (H § 11 – kopi af godkendelse ikke tilgængelig27) 

 Vesterbyvej 30B, 8722 Hedensted (§ 11, Minkproduktion, 172,4 DE28) 

 

I forhold til lokalplanområdet ligger de nærmeste husdyrbrug på de adresser, der fremgår 

af Tabel 9-1 sammen med dyrehold oplyst i miljøgodkendelse, anmeldelse eller tilsynsrap-

port fra Digital MiljøAdministration. 

 

Adresse Dyrehold  

Bredalvej 15, 

8722 Hedensted 

Landbrug med blandet husdyrhold (3-75 DE) (Tilsyn 2017) 

Båstrupvej 8, 

8722 Hedensted 

Landbrug primært med svinehold (75-250 DE) (Tilsyn 2021) 

Båstrupvej 57, 

8722 Hedensted 

5.074 stk. slagtesvin 32-107 kg, 130,1 DE (Anmeldelse 2017) 

Båstrupvej 63a, 

8722 Hedensted 

Skrabeægsproduktion, 11.340 m2 produktionsareal (MGO 2019) 

Gedevejlevej 8, 

8722 Hedensted 

Konsumægsproduktion, 441,3 DE (Tillæg til MGO 2014) 

Gedevejlevej 11, 

8722 Hedensted 

Landbrug primært med svinehold (75-250 DE) (Tilsyn 2018) 

                                                   
25 § 16a Miljøgodkendelse af skrabeægsproduktion på Båstrupvej 63a, 8722 Hedensted, 12. juni 2019 

26 Jævnfør Tillæg til miljøgodkendelse på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted, 8. juli 2014 

27 Ingen miljøgodkendelse tilgængelig i Digital MiljøAdministration 

28 Jævnfør Tillæg til Miljøgodkendelse af minkproduktionen Vesterbyvej 30B, 8722 Hedensted, §11, 4. juli 2017 
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Gesagervej 16, 

8723 Løsning 

Landbrug primært med kvæghold (3-75 DE) (Tilsyn 2017) 

Kærvej 50, 8722 

Hedensted 

Landbrug primært med kvæghold (3-75 DE) (Tilsyn 2020) 

Solbuen 6, 8722 

Hedensted 

Landbrug primært med svinehold (3-75 DE) (Tilsyn 2016) 

Solbuen 8, 8722 

Hedensted 

Ingen oplysninger 

Toftegårdsvej 

11B, 8722 He-

densted 

Minkfarm (5800 årstæver) (Tilsyn 2016) 

Troldhøjvej 6B, 

8722 Hedensted 

Pelsdyrfarm (25-250 DE) (Tilsyn 2017) 

Troldhøjvej 9, 

8722 Hedensted 

Ingen oplysninger 

Troldhøjvej 18, 

8722 Hedensted 

Landbrug primært med svinehold (75-250 DE) (Tilsyn 2018) 

Vesterbyvej 7, 

8722 Hedensted 

Pelsdyrfarme (25-250 DE) (Tilsyn 2017) 

Vesterbyvej 10, 

8722 Hedensted 

Pelsdyrfarme (25-250 DE) (Tilsyn 2019) 

Vesterbyvej 13, 

8722 Hedensted 

Landbrug med blandet husdyrhold (3-75 DE) (Tilsyn 2018) 

Vesterbyvej 30B, 

8722 Hedensted 

Minkproduktion (172,4 DE, 5000 årstæver)) (Tillæg til MGO 2017) 

Tabel 9-1. Adresser og dyrehold på de husdyrbrug, der ligger nærmest lokalplanområdet 

 

9.3 0-alternativ 

0-alternativet beskriver situationen i 2032, når projektet ikke realiseres. Hvis det er tilfæl-

det, forventes miljøforholdene i og omkring projektområdet at forblive, som de er i dag, i 

den forstand at det vil være den samme mængde tilladte dyreenheder tilknyttet virksom-

heden for fremtiden.  

 

Usikkerheden om hvorvidt det er minkproduktion eller andet erhvervsmæssigt dyrehold-

skyldes, at det i april 2022 endnu er uvist, hvilke virksomheder, der har ansøgt om tilla-

delse til at genoptage minkproduktion.  

 

Dog vil det være gældende miljøgodkendelse, der står ved magt, hvorfor det uagtet pla-

nernes vedtagelse og slagtedyrenes art, kan forventes tilsvarende lugtgener for fremtiden.    

 

9.4 Vurdering af påvirkninger  

På baggrund af beregninger og oplysninger jævnfør Bilag 5 – Lugtnotat, vurderes det at 

den tilladte husdyrproduktion på nogle af de omkringliggende husdyrbrug kan give anled-

ning til lugtpåvirkning i lokalplanområdet, som overskrider lugtgenekriterier. Der er tale 

om tre minkfarme, der vil give anledning til lugtpåvirkning over genekriterier i lokalplan-

området, som angivet i Tabel 9-2:  

 

Adresse Påvirkninger 

Vesterbyvej 30B 

(Mink) 

Lugtgenekriteriet for byzone vurderes at være overskredet i den 

del af delområde A, som ligger nærmest minkfarmen, dvs. i den 

sydligste del af lokalplanområdet. 
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Troldhøjvej 6 (Mink) De overslagsmæssige lugtberegninger indikerer, at husdyrbru-

get kan give anledning til en lugtpåvirkning i den vestligste del 

af delområde A over lugtgenekriteriet for byzone. 

Toftegårdsvej 11 

(Mink) 

De overslagsmæssige lugtberegninger indikerer, at husdyrbru-

get kan give anledning til en lugtpåvirkning i den vestligste del 

af delområde A over lugtgenekriteriet for byzone. 

Tabel 9-2. Husdyrbrug, der kan give anledning til en lugtpåvirkning i lokalplanområdet.  

 

 

Figur 9-2. Minkfarme, der har en lugtpåvirkning på lokalplanområdet. 

 

Med lokalplan 1165 og kommuneplantillæg 5 overgår området fra landzone til byzone. 

Lugtpåvirkningen fra minkfarmene på lokalplanområdet vil være todelt; der være en på-

virkning på husdyrbrugets produktion, i og med at deres ekspansionsmuligheder påvirkes, 

og en påvirkning på lokalplan 1165 anvendelsesområdet indenfor delområde A begrænses, 

som følge af lugtgenerne. Der vurderes for påvirkninger herunder.  

 

9.4.1 Begrænsning af husdyrbrug produktion 

Ekspansionsmulighederne for minkfarmene påvirkes af den foreslåede byzoneafgrænsning, 

da minkfarmene for fremtiden ikke vil kunne opnå en miljøgodkendelse, der muliggør pro-

duktion af flere dyreenheder end tilladt i gældende miljøgodkendelse. Såfremt minkfar-

mene skulle beslutte at omstille produktionen til anden produktion med husdyrhold end 

mink, vil det ligeledes ikke være muligt at øge mængden af tilladte dyreenheder udover 

det aktuelle. 
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Sårbarheden vurderes at være høj, da minkfarmenes ekspansionsmulighederne begræn-

ses, således at driften for fremtiden ikke kan øges. Intensiteten vurderes at være lav, da 

de eksisterende produktionsmuligheder ikke begrænses. Den geografiske udbredelse af 

lugtgener er af lokal karakter tæt ved lugtkilden. Varigheden for påvirkningen er perma-

nent, da det forventes at påvirkningen kan fortsætte uændret så længe der er landbrugs-

produktion på ejendommene. PÅ baggrund af ovenstående vurderes den samlede påvirk-

ning på begrænsningen af husdyrbrug produktionen at være væsentlig.  

 

 

9.4.2 Lugtgener indenfor lokalplanområdet 

Anvendelsesmulighederne i lokalplan 1165 indenfor Delområde A begrænses i mindre om-

råder af lugtgener fra minkproduktionen. Det forventes derfor, at der ved ophold på uden-

dørsarealer vil være lugtgener jævnfør.Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. Det betyder, 

at der i disse områder ikke kan etableres opholdsarealer for ansatte i forbindelse bebyg-

gelsen.  

 

Områdets sårbarhed overfor lugtgener vurderes til at være lav, da der allerede i dag kan 

være lugtgener i nærområdet, eftersom der ligger flere husdyrbrug og landbrugsarealer, 

der i perioder vil kunne lugte. Intensiteten af påvirkningen vurderes at være høj, da lugt-

gener fra minkerhvervet kan begrænse anvendelsesmulighederne indenfor den sydlige del 

af delområde A. Den geografiske udbredelse af lugtgener er af lokal karakter tæt ved lugt-

kilden. Varigheden for påvirkningen er permanent, da det forventes at påvirkningen kan 

fortsætte uændret så længe der er landbrugsproduktion på ejendommene. Den samlede 

påvirkning af lugtgener vurderes at være væsentlig. Det skyldes de begrænsede anvendel-

sesmuligheder indenfor lokalplanområdet.  

 

9.5 Afværgetiltag 

Intet at bemærke.  

 

9.6 Sammenfattende vurdering 

Med lokalplanens realisering vil området overgå fra landzone til byzone, hvilket vil be-

grænse ekspansionsmulighederne for tre minkfarme og desuden have en lugtpåvirkning på 

dele af lokalplanområdet. For begge forhold vurderes den samlede påvirkning at være væ-

sentligt, som det fremgår af tabellen herunder.  

 

Miljøpåvirk-
ning 

Sårbar-
hed 

Intensi-
tet 

Geogra-
fisk ud-
bredelse 

Varighed Samlet påvirk-
ning 

Begrænsning 
af husdyr-
brug produk-
tion 

Høj Lav  Lokal Perma-
nent  

Væsentlig 

Lugtgener in-
den lokal-
planområdet 

Lav Høj Lokal Perma-
nent 

Væsentligt 
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10 NATUR (VÆSENTLIGHEDSVURDERING) & VAND 
Kapitlet beskriver påvirkningen af Natura 2000-beskyttet natur samt beskyttede vandløb i 

forbindelse med planlægning af udvidelse af det eksisterende erhvervsområde ved Kilde-

parken. Erhvervsområdet er beliggende i det sydvestlige Hedensted omkring Årupvej, 

langs motorvej E45.  

 

Udvidelsen af erhvervsområdet Kildeparken overlapper ikke med beskyttede Natura 2000-

områder.   

 

Nærmeste Natura 2000-område, nr. 78, Skove langs nordsiden af Vejle Fjord er belig-

gende ca. 5 km syd for planområdet. På grund af afstand og den anvendelse, der planlæg-

ges for, vurderes realiseringen af udvidelsen af erhvervsområdet ikke at medføre en væ-

sentlig negativ påvirkning af Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag. Natura 2000-

området Skove langs nordsiden af Vejle Fjord vil derfor ikke yderligere indgå i miljøvurde-

ring af planen for erhvervsområdet Kildeparken.  

  

I en afstand af ca. 10 km NNØ for planområdet er Natura 2000-område, nr. 236, Bygholm 

Ådal beliggende (Figur 10-1). Området er forbundet til erhvervsområdet opstrøms via 

vandløbsnetværket Bygholm Å og Gesager Å. Væsentlighedsvurderingen vil redegøre for 

den potentielle påvirkning i forbindelse med vandhåndtering ved realiseringen af planen 

for erhvervsområdets udvidelse, da denne står i direkte forbindelse med Natura 2000-om-

rådet, og desuden er omfattet af egne beskyttelsesmål. De potentielle følger af planen for 

udvidelsen af erhvervsområdet vurderes på baggrund af N236, Bygholm Ådals udpeg-

ningsgrundlag, herunder de udpegede naturtyper og arter29.  

 

                                                   
29 N236, Bygholm Ådal – revideret basisanalyse. https://mst.dk/media/235393/n236-revideret-basisanalyse-

2022-27-bygholm-aadal.pdf  



 

 

MILJØRAPPORT  

 

 
 
 

 13. SAMMENFATNING AF MILJØPÅVIRKNINGER 54/66 

 

 

Figur 10-1 Planområdets placering i forhold til Natura 2000-område, nr. 236, Bygholm Ådal med vand-

løbsnetværket Gesager å og Bygholm å. Kilde: Danmarks Arealinformation, Miljøportalen . 

 

10.1 Metode 

De eksisterende forhold og projektets miljøpåvirkninger er beskrevet på baggrund af skri-

vebordsundersøgelser af eksisterende viden fra basisanalyser og miljøportalen: 

 

 Basisanalyse, Natura 2000-område N236 Bygholm Ådal30 

 Danmarks Arealinformation, Miljøportalen31 

 Danmarks Naturdata, Miljøportalen32 

 Arter.dk, Miljøportalen33 

 

Vurdering af viden og data 

Vurderingen gennemføres trinvis ved at det samlede udpegningsgrundlag først vurderes 

overordnet i forhold til planens potentielle påvirkninger. Naturtyper og arter, der ikke for-

ventes at kunne blive påvirket, behandles ikke yderligere. Naturtyper og arter, der poten-

tielt er følsomme overfor de forventede potentielle påvirkninger og derfor kan blive påvir-

ket, beskrives i forhold til om planens mulige påvirkninger kan være af væsentlig karakter. 

 

                                                   
30 N236, Bygholm Ådal – revideret basisanalyse. https://mst.dk/media/235393/n236-revideret-basisanalyse-

2022-27-bygholm-aadal.pdf  

31 Danmarks Arealinformation, Miljøportalen. https://arealinformation.miljoepor-

tal.dk/html5/index.html?viewer=distribution 

32 Danmarks Naturdata, Miljøportalen. https://naturdata.miljoeportal.dk/ 

33 Arter.dk, Miljøportalen. https://arter.dk/landing-page 
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Det vurderes, at grundlaget for at vurdere planens påvirkninger af Natura 2000 er til-

strækkelig. 

 

10.2 0-alternativ 

0-alternativet beskriver situationen i 2032 såfremt planen for udvidelsen af erhvervsområ-

det Kildeparken ikke realiseres. Hvis det er tilfældet, forventes miljøforholdene i og om-

kring projektområdet at forblive, som de er i dag. Området vil fortsat være delvist omfat-

tet af lokalplan 1165, og det vil være muligt at udnytte byggeretten inden for dette areal. 

Den nordlige del af planområdet er allerede en del af lokalplanen, og her vil der derfor 

være mulighed for at opføre erhvervsbygninger. Det resterende område vil forblive i land-

zone, og vil fortsat kunne bruges til landbrug. Udvidelses-, anvendelses- og bebyggelses-

muligheder vil være reguleret af planlovens landzonebestemmelser. 

 

10.3 Natura 2000-område, N236, Bygholm Ådal 

Natura 2000-område, nr. 236, Bygholm Ådal er udpeget på baggrund af sin uberørte ka-

rakter, der er kendetegnet ved forekomster af kalkoverdrev, kildevæld, rigkær og vandløb 

samt de tilknyttede arter af odder, bæklampret og vindelsnegl, herunder skæv vindelsnegl 

og sumpvindelsnegl. Området er desuden karakteriseret ved sin snævre og skarpt ned-

skårne ådal med smalle, ferske enge og kær omkring Bygholm Å. Der er skrænter med 

overdrev og kildevæld og ådalsbund med rigkjær. Bygholm Å har gennem tiden kun været 

moderat reguleret, hvilket har været med til at give ådalen et oprindeligt udtryk og præg34.  

 

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område, nr. 236, Bygholm Ådal er vist i Tabel 

10-1. Siden seneste Natura 2000-planperiode (2016-2021) er naturtypen næringsrig sø 

(3150) og den prioriterede naturtype elle- og askeskov* (91E0) samt arten skæv vindel-

snegl (1014) blevet udpeget. Der er siden seneste Natura 2000-planperiode ikke blevet 

fjernet udpegede naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget.  

 

10.3.1 Områdets bevaringsmålsætninger 

I udkastet til Natura 2000-plan 2022-2027 som er i høring frem til den 25. maj 2022, er 

der opstillet overordnede såvel som konkrete målsætninger for Natura 2000-områdets ud-

pegede naturtyper og arter35. Den overordnede målsætning giver et sigte for, hvordan om-

rådet skal udvikle sig for såvel at sikre det konkrete områdes integritet som for at bidrage 

til opnåelsen af gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter.  

 

For Natura 2000-område, nr. 236, Bygholm Ådal er der opstillet følgende overordnede 

målsætninger, som er relevante i forbindelse med planlægning af erhvervsområdets udvi-

delse:  

 

Bygholm Ådal (H236) 
Naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget opnår gunstig bevaringsstatus. Målet er at Bygholm 

Ådal skal være et åbent ådalslandskab med sammenhængende, lysåben græsningsnatur og med 

mindre ellesumpe omkring det uregulerede vandløb.  

 

Bygholm Å sikres gode fysiske forhold og et varieret dyre- og planteliv. De lysåbne naturtyper kalk-

overdrev (6210), tidvis våd eng (6410), rigkær (7230) samt arealerne med skovnaturtypen elle og 

askeskov (91E0) sikres. Naturtypernes areal øges, og hvor de naturgivne forhold muliggør det, sik-

res der sammenhæng mellem forekomsterne.  

 

Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne hensigtsmæssig hydrologi og 

drift/pleje, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder for arterne. 

                                                   
34 N236, Bygholm Ådal – revideret basisanalyse. https://mst.dk/media/235393/n236-revideret-basisanalyse-

2022-27-bygholm-aadal.pdf  

35 N236, Bygholm Ådal – Natura 2000-plan. https://mst.dk/media/235488/n236-natura-2000-plan-2022-27-

bygholm-aadal.pdf 
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De konkrete målsætninger fastlægger de langsigtede mål for udvikling i areal og tilstand 

for de enkelte naturtyper og arters levesteder. Generelt gælder det, at naturtyper og arter 

på sigt skal opnå gunstig bevaringsstatus. Specifikt omhandler de konkrete målsætninger, 

som er relevante for planen, målsætninger knyttet til naturtypen vandløb med henvisning 

til målsætningerne jævnfør vandområdeplanerne 2021-2027, som er i høring frem til den 

22. juni 2022. Her er miljømålsætningen, at der senest i 2027 opnås god kemisk og en 

samlet god økologisk tilstand i vandløbsnetværket fra Gesager Å til Bygholm Å efter til-

standsklassifikationen beskrevet i BEK nr 833 af 27/06/201636. 

 

Udpegningsgrundlag for H236 

Naturtyper 

3150 Næringsrig sø 3260 Vandløb 

6210 Kalkoverdrev* 6230 Surt overdrev* 

6410 Tidvis våd eng 6430 Utebræmme 

7220 Kildevæld* 7230 Rigkær 

91E0 Elle- og askeskov   

Arter 

1014 Skæv vindelsnegl 1016 Sumpvindelsnegl 

1096 Bæklampret 1355 Odder 

Tabel 10-1 Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område, nr. 236, Bygholm Ådal. Naturtyper og arter 

som vurderes potentielt at kunne blive påvirket af projektet er markeret med fed, og det er alene disse, 

der behandles i nærværende væsentlighedsvurdering. * indikerer prioriteret naturtype. Kilde: Revideret 

basisanalyse N236, Bygholm Ådal37 . 

Den naturtype, der vurderes at være relevant i forbindelse med planen for udvidelsen af 

erhvervsområdet Kildeparken, er naturtypen vandløb (3260), og de udpegede arter, her-

under skæv vindelsnegl (1014), sumpvindelsnegl (1016), bæklampret (1096) og odder 

(1455), som potentielt kan påvirkes som følge af planens realisering. Som følge af de for-

ventede potentielle påvirkninger, vurderes de terrestriske naturtyper ikke at blive påvirket, 

da de potentielle påvirkningers effekt vil være midlertidige og inden for den forventelige 

sæsonvariation med hensyn til merudledning af næringsstof og vandstandsstigning. De 

terrestriske lysåbne naturtyper vil derfor ikke yderligere blive behandlet i nærværende 

væsentlighedsvurdering. De udpegede terrestriske naturtyper er vist i Figur 10-2.    

 

 

                                                   
36 BEK. Nr. 833 af 27/06/2016. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/833 

37 N236, Bygholm Ådal – revideret basisanalyse. https://mst.dk/media/235393/n236-revideret-basisanalyse-

2022-27-bygholm-aadal.pdf 
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Figur 10-2 Udpegede lysåbne terrestriske naturtyper i Natura 2000-område N236.  

 

10.3.2 Eksisterende forhold for habitatnaturtypen – vandløb og tilknyttede habi-

tatarter 

Bygholm Å er i forbindelse med NOVANA-programmet blevet kortlagt med en længde på 4 

km og er i hele sin strækning karakteriseret som habitatnaturtypen vandløb med vand-

planter (3260). Der er endnu ikke i NOVANA programmet udviklet et tilstandssystem til 

vandløbsnaturtyperne og der henvises derfor til målsætningerne i vandområdeplanerne.  

 

Skæv vindelsnegl 

Skæv vindelsnegl lever på både tørre og fugtige steder. Arten er ca. 2 mm lang og kan fo-

rekomme i en række biotoper, fra fugtige enge, rigkær, starsumpe og strandvolde til mere 

tørre levesteder som overdrev, blandet løvskov, markhegn og stengærder. Den findes især 

på kalkholdig eller kalkrig bund. Arten lever på visne blade nær jordoverfladen inde i tuer 

af græsser og star-arter samt i de små eller større lag af fugtige, visne blade, der fra tu-

erne strækker sig hen over terrænoverfladen. Skæv vindelsnegl er udbredt i det østlige 

Danmark i overensstemmelse med at arten er knyttet til levesteder med kalkholdig jord-

bund. Bestandstæthederne i de enkelte forekomster udviser dog stor variation.  

 

Arten er i den seneste overvågningsperiode i NOVANA-programmet fundet i 2018 i rigkær 

tæt ved åen i et område med spredte star-tuer og tykt førnlag. Artens status er ukendt i 

Natura 2000-området, men med baggrund i de tilstedeværende naturtyper og deres til-

stand, vurderes der ikke at være væsentlige trusler mod artens forekomst i området38. 

 

Sumpvindelsnegl 

Sumpvindelsnegl lever ligesom skæv vindelsnegl på fugtige steder, især på kalkholdig eller 

kalkrig bund. Arten er 2-3 mm lang og findes på ældre og især visne blade fra lige over 

jord- eller vandoverfladen og opefter inde i bevoksninger eller tuer af høje star-arter og 

lignende planter. Sumpvindelsnegl er vidt udbredt i det østlige Danmark med bestande fra 

                                                   
38 N236, Bygholm Ådal – revideret basisanalyse. https://mst.dk/media/235393/n236-revideret-basisanalyse-

2022-27-bygholm-aadal.pdf 
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Østjylland, Fyn, Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Hidtil NOVANA-overvågning har 

vist, at bestandstætheden er relativt stor på de fleste levesteder. 

 

Arten er i den seneste overvågningsperiode blevet fundet i 2018 i et græsset rigkær i førn 

omkring top-star tuer. I den første og anden overvågningsperiode i NOVANA-programmet i 

2005 og 2013 blev arten fundet omtrent samme sted. Der vurderes ikke at være væsent-

lige trusler mod artens fortsatte forekomst i området39. 

 

Bæklampret 

Bæklampret lever udelukkende i vandløb, og gennemfører hele sin livscyklus uden det pa-

rasitiske stadium, som kendes fra de to øvrige lampretter, flod- og havlampretter. Bæk-

lampret lever af fint organisk materiale og alger. Gydningen foregår på vandløbsbunden, 

hvor der er sand og grus. Artens beskedne krav til leve- og gydested er givetvis en del af 

forklaringen på artens forholdsvis store udbredelse i Danmark. Den er udbredt i langt de 

fleste jyske vandløb, både i de fysisk set bedste vandløb, men også i ensartede, kanalag-

tige vandløb med langsom strøm og blød bund. I resten af landet forekommer den i en 

række vandløb på Fyn. Overordnet set vurderes arten og dens udbredelse i Danmark at 

være stabil, og der vurderes at være stabile og levedygtige bestande i mange danske 

vandløb. I NOVANA-programmet overvåges bæklampret både i forbindelse med program-

mets vandløbsovervågning, men arten er også specifikt eftersøgt i flere habitatområder.  

 

Der er ikke foretaget overvågning af bæklampret i området. Det er derfor ikke muligt at 

give en nærmere beskrivelse af artens udbredelse i området. Det er samtidig heller ikke 

muligt at give en trusselsvurdering for arten40. 

 

Odder 

Odderen lever i tilknytning til vandområder, og findes i såvel stillestående som i rindende 

vand. Arten kan findes i både saltvand og ferskvand, og foretrækker især uforstyrrede 

vandløb, søer, moser og fjordområder, med gode skjulesteder i form af tæt vegetation. 

Odderens udbredelse i Danmark er blevet overvåget på landsplan i det nationale overvåg-

ningsprogram i 2004, 2011-2012 og seneste igen i 2017.  

 

Der er ved seneste overvågning fundet spor/ekskrementer fra odder ved Bygholm Å i den 

østlige del af området, hvor der også ved forrige overvågningsperiode 2011-12 blev fundet 

spor/ekskrementer af odder. Det vurderes, at arten benytter området i større grad end il-

lustreret af overvågningen, og ud fra områdets karakter med vandløb og uforstyrrede om-

råder, vurderes der at være en stabil forekomst af odder i området. Der vurderes således 

ikke at være trusler for artens forekomst i området41. 

 

 

10.4 Vurdering af påvirkninger  

Overfladevand kan ved realiseringen af udbygningen af erhvervsområdet potentielt be-

virke, at Natura 2000-området Bygholm Ådal, som er forbundet til planområdet via ned-

strøms tilløb fra Gesager Å til Bygholm Å, påvirkes gennem begrænsede til mindre stignin-

ger i vandstanden, samt potentiel ændring i vandløbets kemiske tilstand ved en potentiel 

udledning af næringsstoffer og miljøfremmede forurenende stoffer. Ændringerne i lokalpla-

                                                   
39 N236, Bygholm Ådal – revideret basisanalyse. https://mst.dk/media/235393/n236-revideret-basisanalyse-

2022-27-bygholm-aadal.pdf 

40 N236, Bygholm Ådal – revideret basisanalyse. https://mst.dk/media/235393/n236-revideret-basisanalyse-

2022-27-bygholm-aadal.pdf 

41 N236, Bygholm Ådal – revideret basisanalyse. https://mst.dk/media/235393/n236-revideret-basisanalyse-

2022-27-bygholm-aadal.pdf 
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nen foreskriver, at der sættes krav om, at der ikke må nedsives tag- og overfladevand in-

den for lokalplanområdet, der vurderes at kunne indeholde forurenende stoffer. Overflade-

vand som ikke kan nedsives skal renses tilstrækkeligt for blandt andet miljøfremmede 

stoffer, for eksempel ved hjælp af rensemekanismer som filter muld. For at beskytte Gesa-

ger Å skal overfladevandet desuden forsinkes til naturlig afstrømning for ikke at overbela-

ste åens naturlige forløb og vandstand. Risikoen for, at Natura 2000-område, nr. 236, 

Bygholm Ådal påvirkes, er dermed begrænset til mindre stigninger i vandstanden, som 

alene under større nedbørshændelser kan forsage overløb af overfladevandet fra regn-

vandsbassinerne og forårsage meget sjældne midlertidige oversvømmelser. Ved sådanne 

sjældne midlertidige oversvømmelser vil de udpegede arter, herunder odder, skæv vindel-

snegl og sumpvindelsnegl ikke påvirkes væsentligt, da de alle er knyttet til den våde habi-

tatnaturtyper. Bæklampret er knyttet til vandløbet, som ved midlertidige oversvømmelser 

heller ikke vil påvirkes væsentligt. Den potentielle og meget sjældne midlertidige vands-

tandsændring vurderes at være inden for årstidsvariationen.  

På baggrund af ovenstående, vurderes en væsentlig påvirkning af Natura 2000-område, 

nr. 236, Bygholm Ådal ved realiseringen af planen for udvidelsen af erhvervsområdet Kil-

deparken, på forhånd at kunne afvises.  

 

 

10.5 Vandløb 

Vandløbsnetværket Gesager Å og Bygholm Å hører til Vandområdedistrikt Jylland og Fyn 

med Hovedvandopland Horsens Fjord. Vurdering af potentielle påvirkninger fra planen for 

udvidelse af erhvervsområdet Kildeparken på vandløbsnetværket samt den udpegede na-

turtype vandløb (3260), herunder habitatnaturtypen ”Vandløb med vandplanter”, følger 

målsætningerne i vandområdeplanerne.  

 

Forslaget til vandområdeplanerne 2021-2027 skal sikre ”god tilstand” i Danmarks kyst-

vande, søer, vandløb og grundvand inden planperiodens udløb i 2027. På grund af afstan-

den og den planlagte anvendelse af erhvervsområdet Kildeparken, vurderes alene vandløb 

potentielt at kunne påvirkes. Kystvande, søer og grundvand vil derfor ikke indgå som led i 

miljøvurderingen, da disse på forhånd vurderes ikke at påvirkes.  

 

Med hensyn til vandløb skal der redegøres for, om planens realisering kan risikere at være 

til hinder for opnåelsen af en samlet god økologisk tilstand og en god kemisk tilstand på 

baggrund af tilstanden af de udpegede kvalitetselementer for vandområdet, herunder 

planter (makrofytter), små dyr (bentiske invertebrater), fisk, alger (fytoplankton) og den 

kemiske tilstand på baggrund af miljøforurenende stoffer.  

 

Tabel 10-2 viser den nuværende tilstandsvurdering for høring af vandområdeplanerne 

2021-2027 for vandløbsnetværket Gesager Å og Bygholm Å.  

 

Vandområdedistrikt: Jylland og Fyn, Hovedvandopland: Horsens Fjord 

Vandområde navn og 

ID: 

Vurdering af kvalitetselementerne for vandløb jævnfør vandområdeplanerne 

(2021-2027) 

Planter 

(Makrofyt-

ter) 

Smådyr 

(Bentiske 

inverte-

brater) 

Fisk Alger (fyto-

benthos) 

Kemisk 

tilstand 

Samlet 

økologisk 

tilstand 

Gesager 

Å 

8542_a Ringe God Ringe Moderat Ukendt Ringe 

Gesager 

Å 

10439_y Ukendt Høj Mode-

rat 

Ukendt Ukendt Moderat 
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Byg-

holm Å 

8555 Ukendt Høj Mode-

rat 

Ukendt Ukendt Moderat 

Tabel 10-2 Tilstandsvurdering jævnfør høring af vandområdeplanerne 2021-2027 for vandløbene Gesa-

ger Å og Bygholm Å.  

 

10.6 Vurdering af påvirkninger 

Da lokalplanens bestemmelser ikke åbner op for merudledning af overfladevand indehol-

dende miljøforurenende stoffer, vurderes Gesager Å i henhold til vandområdeplanlægnin-

gen ikke at forårsage en hindring for opnåelsen af ”god kemisk tilstand” inden 2027. Efter-

som Bygholm Å ligger nedstrøms Gesager Å, vil Bygholm Å ikke påvirkes som følge af ud-

ledning af miljøfremmede stoffer fra realiseringen af planen for udvidelsen af erhvervsom-

rådet Kildeparken. Med hensyn til miljømålsætningen for opnåelsen af en ”samlet god øko-

logisk tilstand” er denne afhængig af tilstandsvurderingen for kvalitetselementerne: plan-

ter (makrofytter), smådyr (bentiske invertebrater), fisk og alger (fytoplankton). Da udled-

ningen af overfladevandet til Gesager Å skal forsinkes til naturlig afstrømning, vurderes 

merudledningen hverken direkte eller indirekte at forringe den eksisterende vandløbshy-

drografi, og da ændringerne i lokalplanen åbner op for ekspropriering af opdyrket land-

brugsareal til fordel for industriareal, vurderes udledningen af den efterfølgende nærings-

stoftilførsel til vandområdet at blive reduceret. Den økologiske tilstand for de biologiske 

kvalitetselementer vurderes på baggrund af planen for udvidelsen af erhvervsområdet Kil-

deparken ikke at blive påvirket, hverken hver for sig eller samlet.  

 

Samlet vurderes det, at udvidelsen af erhvervsområde Kildeparken ikke vil hindre bevarel-

sen eller opnåelsen af en samlet god økologisk og kemisk tilstand for vandløbene. 

Det vurderes derfor samtidig, at potentielle ændringer i vandløbets hydrografi og kemiske 

tilstand ikke vil kunne medføre væsentlige påvirkninger af Natura 2000-områdets udpe-

gede vandløb, ca. 10 km nedstrøms den potentielle nedsivning. 
 

 

10.7 Afværgetiltag 

Der vurderes ikke at være behov for, at indarbejde yderligere afværgetiltag i planforsla-

get, da de nødvendige afværgemekanismer såsom bassinstørrelse, renseforanstaltninger 

og maksimal udledning fra regnvandsbassinerne indskrives i de kommende udledningstilla-

delser.  

 

10.8 Kumulative påvirkninger 

Samtidig med tilblivelsen af indeværende plangrundlag, pågår der planlægning for et last-

bilsparkeringsområde ved afkørsel 57 på Østjysk Motorvej. Disse planer muliggør udled-

ning af renset overfladevand, der tilløber Natura-2000 området Bygholm Ådal. Det er det 

samme Natura 2000-område, som indeværende projekt er i forbindelse med, hvorfor der 

kan være fare for, at de to projekter med samme udledningsdestination, kan påvirke for-

bindende vandløb eller Natura-2000 området. Dette vurderes dog ikke at være aktuelt, i 

kraft af, at planerne for begge områder, foreskriver, at udledningshastigheden ikke må 

overstige den naturlige udledning fra området, samt at miljøfremmede stoffer ikke må ud-

ledes.  

 

10.9 Sammenfattende vurdering 

Planforslagenes samlede miljøpåvirkninger i forhold til natur og vand er beskrevet i ske-

maet nedenfor, hvor påvirkningernes sårbarhed, intensitet, geografiske udbredelse, varig-

hed og samlet påvirkning er sammenfattet. 
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Natura 2000: Et Natura 2000-område er per automatik et udsat og sårbart område, hvor 

strenge miljøbeskyttelseskrav skal overholdes. Natura 2000-området, Bygholm Ådal er 

også et område, hvor sårbarheden er høj, hvilket betyder, at der kun skal små ændringer i 

det omkringliggende miljø førend der kan forekomme en påvirkning. 

 

Intensiteten af planens påvirkning på Natura 2000-området, vurderes at være lav, idet det 

kun er mængden og ikke kvaliteten af vand, der ændres i begrænset omfang. Den geogra-

fiske udbredelse af påvirkningen fra planerne er begrænset til at være lokal, idet vandet 

tilløber N236 Bygholm Ådal, der ligger ca. 10 km. fra planområdet. Varigheden vurderes til 

at være permanent, da det forventes at planernes virkeliggørelse medfører etablering af 

blivende anlæg.  

 

Planernes samlede påvirkning af Natura 2000-området vurderes til at være ubetydelig, da 

vandstanden i Natura 2000-området kun sjældent og i begrænset omfang vil stige og der-

med ikke påvirke udpegningsgrundlaget for habitatområdet negativt. Desuden bliver miljø-

fremmede stoffer adskilt fra vandet indenfor planområdet, hvilket ligeledes forhindrer ne-

gativ påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.   

 

Vandløb: Gesager Å løber over længere strækninger, hvor der bl.a. er aktivt landbrug, 

hvor miljøfremmede stoffer kan forekomme. Gesager Å er målt og vurderet til at have en 

ringe og moderat økologisk kvalitet, hvorfor sårbarheden for yderligere forurening eller in-

tervention er høj. Intensiteten af planernes påvirkning på vandløb vurderes at være lav, 

da planerne foreskriver, at miljøfremmede stoffer ikke må forekomme i udledte vand og 

derfor skal renses inden udledning samt at den tilførte mængde vand begrænses til at 

være status quo.  

Den geografiske udbredelse vurderes til at være lokal og begrænset til Gesager Ås forløb. 

I kraft af at planerne forventes vedtaget og området udbygget over tid, forventes varighe-

den af påvirkningen også at være permanent.  

 

Planernes samlede påvirkning på vandløb vurderes ikke at forekomme i kraft planernes 

bestemmelser vedr. renseforanstaltninger samt udledningshastighed.   

 

Miljøpå-
virkning 

Sårbar-
hed 

Intensitet Geogra-
fisk ud-
bredelse 

Varighed Samlet påvirk-
ning 

Natura 
2000 

Høj Lav Lokal Permanent Ingen 

Vandløb Høj Lav  Lokal Permanent Ingen 

 

Det kan jævnfør ovenstående afvises, at planen for udvidelsen af erhvervsområdet Kilde-

parken kan have en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områ-

det, nr. 236, Bygholm Ådal, herunder de udpegede arter og naturtyper samt på vandløbet 

Gesager Ås tilstand, samt at udvidelsen af erhvervsområdet ikke vil hindre bevarelsen eller 

opnåelsen af en samlet god økologisk og kemisk tilstand for Gesager Å eller nedstrøms lig-

gende vandløb. 
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11 KULTURARV 

Kapitlet beskriver påvirkningen af kulturarv og de kulturhistoriske interesser i forbindelse 

med lokalplan 1165.  

 

11.1 Metode 

De eksisterende forhold og lokalplanens miljøpåvirkninger er beskrevet på baggrund af: 

 

 Slots- og Kulturstyrelsens database om ”Fund og fortidsminder”. 

 Dialog med VejleMuseerne, der er det ansvarlige arkæologiske museum for området. 

 Hedensted Kommuneplan 2021-203342. 

 Eksisterende viden fra andre anlægsprojekter. 

 

Vurdering af viden og data 

Det vurderes, at grundlaget for at vurdere projektets påvirkninger af kulturhistoriske inte-

resser er gode, da der findes relevant data af god kvalitet, og VejleMuseerne har foretaget 

en arkæologisk forundersøgelse af den nordlige del af planområdet.  

 

 

11.2 Eksisterende forhold 

 

De kulturhistoriske interesser omfatter elementer og miljøer, der fortæller om den hidti-

dige samfundsudvikling i Danmark. Det danske landskab indeholder historiske spor, der 

fortæller om menneskets levevis og påvirkning på omgivelserne. Af den grund udgør de 

kulturhistoriske interesser en særlig fortælleværdi, om den samfundsudvikling, der er fore-

gået igennem årtusinder.  

 

Der er indenfor planområdet sydlige del registreret ét beskyttet dige, se Figur 11-2 under 

vurdering af påvirkninger nedenfor. Diger fortæller blandt andet om historien i landskabet 

og om Danmarks inddeling i sogne, ejerlav, om driften i marken og ejerforhold. Digerne er 

beskyttede, fordi de vidner om Danmarks administrative inddeling og landbrugets historie, 

og de er samtidig vigtige levesteder og spredningsveje for dyr og planter og bidrager til et 

afvekslende landskab43.  

 

Der er i Hedensted Kommuneplan 2021-2033 ikke udpeget kulturmiljøer eller kulturhistori-

ske bevaringsværdier indenfor eller i den umiddelbare nærhed til planområdet. 

 

Der er ikke registreret beskyttede fund og fortidsminder indenfor planområdet. Dog har 

VejleMuseerne kendskab til enkelte fortidsminder indenfor planområdet. 

 

11.3 0-alternativ 

0-alternativet beskriver situationen i 2032 når projektet ikke realiseres. Hvis det er tilfæl-

det, forventes miljøforholdene i og omkring planområdet at forblive, som de er i dag.  

 

11.4 Vurdering af påvirkninger  

 

                                                   
42 Hedensted Kommune, 2021. Hedensted Kommuneplan 2021-2033. https://heden-

sted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/38#/15600 

43 Kulturarvsstyrelsen, 2009, Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger, https://slks.dk/filead-

min/user_upload/0_SLKS/Fotos/Fortidsminder_Diger/Sten_jorddiger/digevejledning.pdf 

https://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/38#/15600
https://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/38#/15600
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11.4.1 Påvirkning på fortidsminder 

En stor del af arealerne indenfor planområdet er blevet frigivet i forbindelse med den ar-

kæologiske forundersøgelse, der blev foretaget af VejleMuseerne i 2019 og 2021. At area-

lerne er frigivet betyder, at det er vurderet, at der er mindre sandsynlighed for at støde på 

fortidsminder på de frigivne arealer. Arealerne fremgår med blå skravering på Figur 11-1 

nedenfor. Der er tale om et areal på 38 hektar af den nordlige del af planområdet. Her 

blev fundet flere lokaliteter med bebyggelse fra oldtiden. Således er matriklerne 2u, 5i, 5u, 

7g og 24a undersøgt og frigivet til anlægsarbejde, undtaget arealer i den bebyggelsesfri 

zone ind mod motorvej E45.  

 

Hvis der alligevel opdages fortidsminder i forbindelse med anlægsarbejdet, skal arbejdet 

standses, så museet kan sikre, at fortidsmindet håndteres korrekt, jævnfør museumslo-

vens § 27, stk. 2. Det er derfor usandsynligt, at der sker en påvirkning af fortidsminderne. 

 

Indenfor planområdet sydlige del har museet kendskab til registrerede fortidsminder, som 

dog ikke er undersøgt. Hvis der skal ske anlægsarbejde på arealerne, vil det ansvarlige 

museum, VejleMuseerne, blive kontaktet med henblik på afklaring af de arkæologiske for-

hold enten før eller under udførelsen af anlægsarbejdet.  

 

 

Figur 11-1. Arealer hvor der er udført arkæologisk forundersøgelse (markeret med blå skravering). 

Fortidsminderne har en høj sårbarhed, da en eventuel beskadigelse kan være irreversibelt. 

En eventuel beskadigelse vil være tilknyttet et enkelt eller ganske få fortidsminder. Hvis 

der alligevel forekommer en påvirkning, vil påvirkningen være knyttet til det enkelte for-

tidsminde og dets nærområde. Intensiteten af påvirkningen vurderes at være meget høj 

og permanent, da fortidsmindets struktur og funktion påvirkes irreversibelt. På grund af de 
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udførte forundersøgelser og kravet om, at arbejdet skal stoppes, hvis der opdages fortids-

minder, og at VejleMuseerne skal kontaktes, før anlægsarbejde udføres på ikke under-

søgte arealer, vurderes den samlede konsekvens at være begrænset. 

 

 

11.4.2 Påvirkning på beskyttede sten- og jorddiger  

Ved realisering af lokalplan 1165 vil der ske en påvirkning af ét beskyttet sten- og jord-

dige, der ligger i planområdets sydlige del. Ifølge museumslovens § 29a må tilstanden af 

sten- og jorddiger ikke ændres. I særlige tilfælde kan kommunen jævnfør museumslovens 

§ 29j, stk. 244, dispensere fra forbuddet, men der skal være så væsentlige samfundsinte-

resser, at de i den konkrete sag vil kunne tilsidesætte de bevaringsinteresser, bestemmel-

sen skal sikre.45 

 

I forbindelse med omlægning af Årupvej, vil der være behov for at gennembryde et be-

skyttet sten- og jorddige. Den endelige placering af den ny Årupvej er ikke kendt under 

udarbejdelsen af denne miljørapport, og det vides derfor ikke hvor meget af diget, der 

fjernes i forbindelse med anlæg af vejen. Der vil være tale om at der fjernes mellem 30-

100 m dige. Generelt er det forsøgt at begrænse påvirkningen af digerne ved at placere 

vejudlægget, så der bevares mest muligt af diget. Der skal søges dispensation til gennem-

brud af diget. Hedensted Kommune er myndighed på at give dispensation og Slots- og 

Kulturstyrelsen er myndighed på at føre tilsyn med opbygningen af erstatningsdiger. 

 

I den forbindelse indeholder lokalplanen forslag til etablering af erstatningsdiger, som skal 

etableres, hvor der tidligere har været et dige, som er sløjfet inden digebeskyttelsen 

trådte i kraft. Det eksisterende dige og forslag til erstatningsdiger fremgår af Figur 11-2 

nedenfor. For ét af forslagene til erstatningsdiger, ligger dele af diget også inden for plan-

området.  

 

 

                                                   
44 Kulturministeriet, Bekendtgørelse af museumsloven, LBK nr. 358 af 08/04/2014, https://www.retsinforma-

tion.dk/forms/r0710.aspx?id=162504  

45 Kulturarvsstyrelsen, Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger, 2009, https://slks.dk/filead-

min/user_upload/0_SLKS/Fotos/Fortidsminder_Diger/Sten_jorddiger/digevejledning.pdf 
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Figur 11-2. Beskyttede sten- og jorddiger indenfor og udenfor lokalplanens afgrænsning. 

Overordnet set bevares det beskyttede sten- og jorddige indenfor planområdet, idet der er 

tale om en del af diget, der sløjfes. Gennembruddet vil delvist sløre de kulturhistoriske 

dyrkningsmønstre, og diget vil blive opdelt i flere dele. Påvirkningens intensitet vurderes 

at være middel, da der kun fjernes en del af diget, som dog aldrig kan erstattes eller gen-

skabes helt igen. Den samlede konsekvens ved gennembruddet af de beskyttede sten- og 

jorddiger vurderes på den baggrund at være moderat. 

 

11.5 Afværgetiltag 

Ved udførelse af anlægsarbejde på arealer, hvor der ikke er udført arkæologiske forunder-

søgelser, skal VejleMuseerne kontaktes før udførelsen af arbejdet. 

 

11.6 Sammenfattende vurdering med afværge- og overvågningstiltag 

 

Miljøpåvirk-
ning 

Sårbar-
hed 

Intensi-
tet 

Geogra-
fisk ud-
bredelse 

Varighed Samlet påvirk-
ning 

Påvirkning 
på fortids-
minder 

Høj Meget høj Nærom-
råde 

Perma-
nent 

Begrænset 

Påvirkning 
på beskyt-
tede sten- og 
jorddiger 

- Høj Nærom-
råde 

Perma-
nent 

Moderat 
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12 SAMMENFATNING AF MILJØPÅVIRKNINGER 

På grundlag af miljøvurderingerne i kapitel 7-11 vurderes det samlet set, at lokalplan 1165 

og kommuneplantillæg 4 vil medføre en begrænset påvirkning af miljøet. På forskellige 

områder vil der forekomme væsentlige påvirkninger, som påkalder sig særlig opmærksom-

hed.   

 

12.1 Samlet vurdering 

For tre miljøemner vurderes det i fem tilfælde, at påvirkningerne af miljøet vil være væ-

sentlige: 

 Landskab, herunder visuel påvirkning 

 Luft, herunder lugtgener indeni lokalplanplanområder og begrænsning af husdyrbrug 

produktion.  

 Befolkningen og mennesker sundhed, herunder støj fra erhverv og skygge 

 

For et miljøemne vurderes det i et tilfælde, at påvirkningerne af miljøet vil være mode-

rate: 

 Kulturarv, herunder påvirkning på beskyttede sten- og jorddiger 

 

For de øvrige syv miljøpåvirkninger, der er vurderet nærmere, vurderes det, at påvirknin-

gerne af miljøet er begrænsede, uvæsentlige eller ikke tilstede.  

 

De samlede vurderinger er opsummeret i skemaet herunder. 

 

Miljøpåvirk-
ning 

Sårbar-
hed 

Intensi-
tet 

Geogra-
fisk ud-
bredelse 

Varighed Samlet påvirk-
ning 

Visuel på-

virkning 

Medium Høj Nærom-

råde 

Perma-

nent 

Væsentlig 

Vejstøj Høj Middel Nærområ-
det 

Perma-
nent 

Begrænset 

Støj fra er-
hverv 

Høj Høj Nærområ-
det 

Perma-
nent 

Væsentlig 

Skygge Høj Middel Nærområ-
det 

Perma-
nent 

Væsentlig 

Tryghed og 
kriminalitet  

- Ubetydelig  Nærområ-
det 

Perma-
nent 

Ubetydelig 

Natura 2000 Høj Lav Lokal Perma-
nent 

Ingen 

Vandløb Høj Lav  Lokal Perma-
nent 

Ingen 

Fortidsmin-
der 

Høj Meget høj Nærom-
råde 

Perma-
nent 

Begrænset 

Beskyttede 
sten- og 
jorddiger 

- Høj Nærom-
råde 

Perma-
nent 

Moderat 

Begrænsning 
af husdyr-
brug produk-
tion 

Høj Lav  Lokal Perma-
nent  

Væsentlig 

Lugtgener 
inden i lokal-
planområdet 

Lav Høj Lokal Perma-
nent 

Væsentligt 
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13 AFVÆRGETILTAG 

De afværgetiltag, der kan hindre, minimere eller kompensere for påvirkningen af miljøet, 

er oplistet i det nedenstående. 

 

Kulturarv:  
 Ved udførelse af anlægsarbejde på arealer, hvor der ikke er udført arkæologiske 

forundersøgelser, skal VejleMuseerne kontaktes før udførelsen af arbejdet. 

Landskab 
 Lokalplanens bestemmelser omkring omfang, placering og udseende bidrager til 

at minimere de visuelle gener ved naboarealerne og sikre byggeri, som passer ind 

i områdets skala og udtryk. 

 

Befolkningen og menneskers sundhed:  

 Støj fra erhverv: Væsentlig støjpåvirkning fra erhverv kan afværges ved, at der i 

lokalplanen indarbejdes bestemmelser, der fastsætter, at nyt erhvervsbyggeri 

først må tages i brug, når støjen fra virksomheden kan holde sig indenfor Miljø-

styrelsens grænseværdier for støj fra erhverv.   
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VOLUMENSTUDIER 
KILDEPARKEN, HEDENSTED



Volumenastudierne er udarbejdet som fotomontager, hvor en 3D-model 
af plangrundlagets muliggjorte volumener er placeret i georefererede 
fotos af de eksisterende forhold. Volumenstudierne er udført på udvalgte 
fotostandpunkter, som til sammen giver et repræsentativt billede af det 
mulige fremtidige byggeri. En lokalplans bestemmelser giver rum for 
variationer i bebyggelsens udformning, hvorfor det endelige byggeri kan 
afvige fra de udarbejdede visualiseringer. Bebyggelsen kan dog hverken 
være højere eller have et større omfang end vist.

Fotostandpunkterne er udvalgt i samarbejde med Hedensted Kommune, 
ud fra at projektet visualiseres fra nærområdet, og fra steder som 
vurderes at være repræsentativt for den samlede visuelle påvirkning, 
og som illustrerer projektets fremtræden, indvirkning og synlighed i 
landskabet.



Udvalgte fotostandpunkter



Fotostandpunkter 1, eksisterende forhold



Fotostandpunkter 1, visualiseret fremtid



Fotostandpunkter 2, eksisterende forhold



Fotostandpunkter 2, visualiseret fremtid



Fotostandpunkter 3, eksisterende forhold



Fotostandpunkter 3, visualiseret fremtid



Fotostandpunkter 4, eksisterende forhold



Fotostandpunkter 4, visualiseret fremtid



Fotostandpunkter 5, eksisterende forhold



Fotostandpunkter 5, visualiseret fremtid



Fotostandpunkter 6, eksisterende forhold



Fotostandpunkter 6, visualiseret fremtid
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Screening af planernes miljømæssige konsekvenser  

Screening af: Lokalplan 1165 og Kommuneplantillæg nummer 4 

Kort beskrivelse af planen: 
Planlægningen har til formål at sikre udvidelsen af det eksisterende erhvervsområde ved Kildeparken i det sydvestlige 
Hedensted omkring Årupvej, langs motorvej E45. Formål med den nye planlægning er, at sikre yderligere erhvervsudlæg 
tæt på motorvejen. Med planlægningen sikres muligheden for fremtidige udvidelse af lager- og logistik virksomheden 
Normal samt produktionsvirksomheden, Organic Plant Protein. 
 
Eksisterende forhold: 
Planområdet omfatter et areal på cirka 90 hektar, og omfatter matriklerne 5u, 2u, 24a, 12l, 12y, 12u, 10aa, 53, 11r og 
delvist matriklerne 7g, 5i, 10l, 15e, 9a og 10v, Gammelsole By, Ø. Snede samt 3a Årup, Hedensted og 3f Soleskov By, Ø. 
Snede. En del af området er udlagt til erhvervsområde og rekreativt område, mens den restende del er landbrugsjord, se 
kort på næste side. Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende Lokalplan 1034 og en mindre del af Lokalplan 179, 
som muliggør ikke grundvandstruende erhverv. 

Planområdet ses afgrænset med en blå linje. 
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Kommuneplantillæg nummer 4 
Området er i forvejen delvist omfattet af kommuneplanrammerne 5.E.18, 5.E.19 og 5.R.13. Rammerne 5.E.18 og 5.E.19 
udligger arealet til erhvervsområde, herunder let industri og håndværk, med en maksimal bebyggelsesprocent på 40, 
maksimal etageantal på 3 og en maksimal bygningshøjde på 12 meter. Lokalplanlægning forudsætter særlige 
forholdsregler til beskyttelse af grundvand. Kommuneplanramme 5.R.13 udlægger arealet til rekreativt område, herunder 
nærrekreativt område, området må ikke bebygges, bortset fra mindre bygninger, der er nødvendige for områdets 
anvendelse som rekreativt område. Gældende for alle kommuneplanrammer er, at der ved lokalplanlægning skal 
vurderes, om der behov for afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse. 

Der skal i forbindelse med lokalplanen udarbejdes et kommuneplantillæg, som har til formål at udvide erhvervsramme 
5.E.18 og den rekreative ramme 5.R.13. Ramme 5.E.13 erstatter ramme 5.E.19, således denne ophæves. De eksisterende 
bestemmelser i ramme 5.R.13 fastholdes. 

 
Billedet til venstre viser gældende kommuneplanrammer, og billedet til højre viser fremtidige kommuneplanrammer. 
Planområdet ses markeret med en blå linje. 
 
Planområdet vil således være omfattet af ramme 5.E.18 og ramme 5.R.13. Der foreslås følgende ændringer af ramme 
5.E.18. Den generelle anvendelse er fastholdes som erhvervsområde, hvor den specifikke anvendelse ændres til transport- 
og logistikvirksomheder samt industri, for de som er i området i dag, og muligvis med plads til nye transporttunge 
fremstillingsvirksomheder. Herudover hæves den maksimale højde fra 12 meter til 17 meter, og det tilføjes at enkelte 
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bygningsdele, der er nødvendige for virksomhedens drift kan være højere. Derudover tilføjes det, at der ikke må være 
særligt forurenede virksomheder inden for rammen. De resterende bestemmelser fastholdes. Hertil sker der en mindre 
teknisk justering af ramme 5.E.31, således rammen følger matrikelskellet i den sydlige ende af rammen, og vil dermed 
ligge uden for planområdet. 
 
Lokalplan 1165  
Lokalplanen ledsager kommuneplantillægget og udarbejdes for at muliggøre områdets anvendelse til erhvervsområde, 
herunder lager, transport- og logistikvirksomheder samt transporttunge fremstillingsvirksomheder. Lokalplanen skal sikre 
eksisterende virksomheders udvidelsesmuligheder samt fastsætte byggeretsgivende bestemmelser, hvor den erstatter 
lokalplan 1034 i sin helhed samt en mindre del af lokalplan 179. 

Der er udarbejdet en disponeringsskitse for lokalplanområdet, se næste side. Skitsen viser udvidelsen og omlægningen af 
Årupvej. Herunder den overordnet placering af de nye erhvervsarealer samt erhvervsarealerne for Normal og Organic 
Plant Protein, der ønsker at udvide. Den nye Årupvej skal sikre sammenhæng med de øvrige erhvervsarealer i 
Kildeparken. Planlægningens afgrænsning vil blive tilpasset den forestående udvidelse af E45. 
 
Derudover skal lokalplanen blandt andet tage højde for håndteringen af overfladevand, sikring af grundvandet samt 
fastsættelse af bestemmelser for facader og skiltning. 
 
Byggelinjer: Området grænser op til Den Østjyske Motorvej E45, som har en vejbyggelinje på 60 meter uden højde- og 
passagetillæg, som administreres af Vejdirektoratet. For at sikre erhvervsområdernes sammenhængende fremtræden mod 
E45, motorvejsudvidelsen samt de kommende infrastrukturelle anlæg ved Bredalvej fastlægger lokalplanen en facadelinje 
mod motorvej E45. Hertil udlægges der en vejbyggelinje mod Bredalvej på 50 meter fra vejmidte samt en byggelinje mod 
Årupvej, hvilket betyder at bebyggelse og anlæg ikke må komme nærmere Årupvej end byggelinjen.  

Trafik: Området vejforsynes via en omlægning og udbygning af Årupvej, som gives en ny placering længere mod øst og 
syd. Vejen skal samtidig forbindes til Kildeparken. Årupvej skal fungere som planområdets primære vejforbindelse. Mindre 
interne veje og overkørsler til de enkelte virksomheder skal etableres herfra. 
 
Vandhåndtering: Området omfatter et område med komplekse forudsætninger for lokal vandhåndtering. Lokalplanen skal 
sikre rammerne for en hensigtsmæssig håndtering af områdets regn- og overfladevand via flere bestemmelser. 
Regnvandet skal forsinkes og derfra ledes til et fællessystem, der er lavet sammen med vejanlægget. De enkelte områder 
skal laves så det sikres at vandet løber kontrolleret uden skade for omkringliggende arealer og bygninger.  

Grundvand: Området er i sin helhed udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser. Den nordlige del af området 
er beliggende i sårbare områder (NFI+ SFI).  Der vil i lokalplanen blive sat krav om, at der ikke må nedsives, og i 
kommuneplanrammen sættes der krav om, at der ikke må være særligt forurenende virksomheder inden for området. 
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Oversvømmelse og erosion: En del af området er udpeget som område med risiko for oversvømmelse fra vandløb og 
terrænnært grundvand. 

Klimatilpasningsområde: En del af området er udpeget som klimatilpasningsområde.  

Spildevand: Planlægningen erstatter lokalplan 1034 og en mindre del af lokalplan 179, som i Hedensted Spildevandsplan 
er planlagt spildevandskloakeret. Der skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen for den resterende del af 
lokalplanområdet.  

Facader og skiltning: Lokalplanen skal indeholde bestemmelser om facader og skiltning, som sikrer et varieret og roligt 
udtryk mod E45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principskitse for planområdet. 
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Planlægningsgrundlag 

Zonestatus: 
Nuværende zonestatus: Landzone og Byzone 

Fremtidig zonestatus: Landzone og Byzone 

Gældende lokalplan: 
Lokalplanområdet er omfattet af eksisterende lokalplan 1034 samt en mindre del af lokalplan 179. Lokalplan 1034 
ophæves i sin helhed, hvor lokalplan 179 ophæves for den del som er omfattet af lokalplan 1165. 

Gældende kommuneplan: 
En del af området er omfattet af kommuneplanrammerne 5.E.18, 5.E.19, 5.E.31 og 5.R.13. Der skal udarbejdes et 
kommuneplantillæg, som udvider ramme 5.E.18 til at dække en del af planområdet og 5.R.13 til at omfatte den restende 
del. Samtidigt ændres ramme 5.E.18’s specifikke anvendelse og omfangsbestemmelser. 

Gældende Spildevandplan: 
Den nordlige del af området er omfattet spildevandsplanen og er planlagt spildevandskloakeret. Den sydlige del er endnu 
ikke omfattet af spildevandsplanen og der skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen. 

Referencescenarie (0 – Alternativet) 
Såfremt planlægningen ikke vedtages vil området fortsat være delvist omfattet af lokalplan 1034, og det vil være muligt 
at udnytte byggeretten inden for dette areal. Det resterende område vil forblive i landzone, og vil kunne bruges til 
landbrug. Udvidelses-, anvendelses- og bebyggelsesmuligheder vil være reguleret af planlovens landzonebestemmelser. 
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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).

Husk offentliggørelse.
M

ilj
øv

ur
de

rin
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ør

in
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og
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Nej

Ja x

 Nej

Ja

 Nej
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Samlet konklusion af screeningen  
Det vurderes, at den samlede miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter af planforslagene er væsentlige. 
Derfor er der 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. 
 
Planområdet har en attraktiv placering tæt på motorvej E45, hvor den gode tilgængelighed gør, at der er stor 
efterspørgsel på store stykker erhvervsjord tæt på E45. Der vurderes derfor at være behov for større erhvervsgrunde i 
relation til motorvejsnettet. Der udlægges i forbindelse med lokalplanen 53 hektar erhvervsjord, ud over det som er udlagt 
i forvejen. Der etableres en ny en vej, til afvikling af trafik, hvor der i forbindelse med omlægningen af Årupvej bliver 
etableret fortov og cykelsti. Områdets anvendelse til transporttunge virksomheder fordre ikke behov for mødesteder og 
udendørs opholdsarealer, dog kan der være risiko for at udenlandske lastbilchauffører overnatter inden for 
lokalplanområdet, hvilket kan forringe trygheden og give øget kriminalitet. 
 
Planområdet er en udvidelse af et eksisterende erhvervsområde. Området ligger i udkanten af byen og ud til motorvejen 
samt det åbne land. Det vurderes at erhvervsområdet har en sådan karakter og størrelse, at det kan have en væsentlig 
visuelpåvirkning på landskabet og boligmiljøet. Området er del af det nationale geologiske interesseområde Løsning 
Hedeslette 89, som er en smeltevandsslette ved den Østjyske israndslinje. Lokalplanen muliggør en udvidelse på cirka 53 
hektar af et eksisterende erhvervsområde, som ligger langs med motorvejen. Lokalplanområdet vurderes ikke at udviske 
de geologiske særpræg yderligere. 

Der ligger syv boliger inden for 200 meter af lokalplanområdet, hvor en af dem ligger inden for lokalplanområdet, dog er 
området udlagt til rekreativt område i kommuneplantillægget. Området grænser op til E45, og er udpeget som støjbelastet 
areal. Der vurderes at kunne være en skyggepåvirkning af to eksisterende boliger, da afstanden mellem erhvervsgrundene 
og de eksisterende boliger er 30 til 50 meter. Det skal sikres, at boligerne ikke påvirkes over miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier i forhold til støj, støv og lugt, samt lysforurening fra aktiviteterne i lokalplanområdet, hertil skal der også 
tages højde for støj afledt af motorvejen i henhold til kumulative effekter.  

Der inddrages dyrkede landbrugsagre, og landbrugets dyrkningsareal indskrænkes, og brugen af arealerne ændres til 
erhvervsområde. Muligheden for inddragelse af beplantede arealer er ukendt. Området er delvist særligt værdifuldt 
landbrugsområde, jævnfør retningslinjer i Kommuneplan 2021-2033. 

Området er omgivet af minkfarme, fjerkræ- og griseproduktion, jævnfør MiljøGIS ’Jordbrugsanalyser’-CHR. Nærmeste 
erhvervsmæssige husdyrproduktion er beliggende i en afstand af cirka 200 meter fra områdeafgrænsningen. Der er på 
nuværende tidspunkt ikke dyrehold på husdyrbruget; men rettigheden til husdyrproduktion er ikke bortfaldet.  
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Arealet ved Hedensted Søerne er markeret som beskyttet af naturbeskyttelseslovens søbeskyttelseslinje og burde ikke 
være det. Overfladearealet på søen overstiger ikke 3 hektar. Inden for lokalplanen kræves der derfor ikke dispensation fra 
søbeskyttelseslinjen. En del af arealet er omfattet af skovbyggelinje. Mellem skoven og skovbyggelinjen må der ikke 
placeres bebyggelse, såsom bygninger, skure, campingvogne og master. Foreløbig skitse viser at arealet i udkanten af 
skovbyggelinjen skal indeholde bassin til regnvandshåndtering og ny vej. Disse to forhold kræver ikke dispensation fra 
skovbyggelinje. Der er kun tale om et mindre område i den nordlige del af lokalplanområdet, der er omfattet af 
beskyttelseslinjen og planlægning i det område vurderes ikke at have negativ påvirkning af de hensyn, som 
beskyttelseslinjen skal varetage. 
 
Planområdet ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i indvindingsoplandet til Trefor Vand (IOL). Den 
nordlige del af området er beliggende i sårbare områder (NFI+ SFI). På baggrund af grundvandsinteresserne vil der derfor 
blive stillet krav til håndtering af overfladevand. Overfladevand fra parkeringsarealer med mere, skal håndteres i bassiner 
med tæt bund. Der sættes særlige krav i kommuneplantillægget til, at der ikke må være særligt forurenede virksomheder 
inden for rammen. Det vurderes derfor, at der ikke skal laves en grundvandsredegørelse jævnfør Bekendtgørelse om krav 
til kommuneplanlægning i OSD og IOL. 

Der cirka 5 kilometer til nærmeste Natura 2000-område, som er nummer 78. Skove langs nordsiden af Vejle Fjord. 
Hedensted Kommune vurderer, at planlægningen på grund af afstanden og den anvendelse, der planlægges for, ikke kan 
medføre en negativ påvirkning af Natura 2000-området Skove langs nordsiden af Vejle Fjord.   

Vandhåndteringen foregår via Gesager Å til Bygholm Å, som er en del af Natura 2000-område nr. 236. Bygholm Ådal. Det 
skal vurderes om det kan påvirke Natura 2000-området Bygholm Å og dets udpegningsgrundlag væsentligt. 
Overfladevandet skal forsinkes på de enkelte områder og ledes via vejanlægget til recipienten. Det vurderes, at der ikke 
kan gives tilladelse til nedsivning grundet grundvandsbeskyttelse. Med det påtænkte system omkring afvanding via 
vejanlægget forventes en negativ påvirkning af Gesager Å at kunne undgås. 
 
Der formodes at blive spildevandskloakeret i området, hvormed håndtering af tag- og overfladevand som udgangspunkt 
håndteres på egen grund, og der skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen. Området her ligger rimeligt højt så 
umiddelbare problemer er minimale. Men det skal sikres at områderne ikke etableres på en måde så klimarelateret vand 
fra disse påvirker områderne omkring negativt. 

Der er registreret en lille mose og en sø inden for lokalplanområdet, og det ligger tæt op ad mose med sø i det rekreative 
område Hedenstedsøerne. Alle naturtyperne er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 og må ikke tilstandsændres. 

Eftersom kommuneplanramme 5.E.19 erstattes af ramme 5.R.13, så vurderes planlægningen ikke at påvirke de rekreative 
-og naturmæssige værdier negativt. 
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Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV-arter i området. På grund af arealets hidtidige anvendelse vurderes det 
ikke at være et velegnet levested for bilag IV-arter. Derfor vurderes det, at planlægningen ikke kan påvirke bilag IV-arter. 
 
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, § 8, stk. 2, idet der planlægges for et projekt, som har 
afdækket behov for nærmere undersøgelser af temaer vedrørende den klimatiske påvirkning (sol, skygge og vind), trafikal 
påvirkning, støjpåvirkning, visuelpåvirkning samt påvirkningen på landbrug og Natura 2000. Således er der truffet afgørelse 
om, at der skal udarbejdes en miljørapport, hvor følgende emner undersøges nærmere: 
 

 Støj, støv og lugtforurening 
 Tryghed og kriminalitet 
 Påvirkning af og fra landbrug 
 Visuelpåvirkning 
 Skyggepåvirkning 
 Natura-2000 området Bygholm Å og dets udpegningsgrundlag 
 Kumulative effekter 

 
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 
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 15. december 2021 til den 5. januar 2022 haft mulighed for at 
kommentere kommunens forventede afgørelse om at gennemføre en miljøvurdering af planforslagene, og der er ikke 
indkommet bemærkninger, som giver anledning til at ændre afgrænsningen af miljørapporten. 
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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:     
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 
 

Der etableres ny vej, til afvikling af trafik, langs vejen 
etableres faciliteter for bløde trafikanter. 
 

x   AJ 

1.2 Sikkerhed i forhold til brand, 
eksplosion og giftpåvirkning 
 

Ikke relevant x   SJS/
RPF 

1.3 Støj fra virksomheder og tekniske 
anlæg 
 

Det skal sikres, at miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier for støj kan overholdes ved de 
omkringliggende boliger.  

 x  SJS/
RPF 
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1.4 Støj og vibrationer fra trafik og 
jernbane 
 

Området grænser op til E45, og er udpeget som 
støjbelastet areal.  
 
Da arealet generelt udlægges til transporttunge 
virksomheder vurderes dette ikke at medføre en 
væsentlig støjpåvirkning af erhvervet inden for 
området. Det skal dog sikres, at miljøstyrelsens 
vejledende grænseværdier for støj kan overholdes 
ved de omkringliggende boliger. 

 x   AJ 
 
 
NSF 

1.5 Påvirkning af erhvervsliv 
 

Ingen påvirkning af erhvervsliv x   MC 

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

Der inddrages dyrkede landbrugsagre, og landbrugets 
dyrkningsareal indskrænkes, og brugen af arealerne 
ændres til erhvervsområde. 
Muligheden for inddragelse af beplantede arealer er 
ukendt. 
 
Området er delvist særligt værdifuldt 
landbrugsområde, jævnfør retningslinjer i 
Kommuneplan 2021-2033. 
Området er del af det nationale geologiske 
interesseområde Løsning Hedeslette 89, som er en 
smeltevandsslette ved den Østjyske israndslinje, 
jævnfør retningslinjer i Kommuneplan 2021-2033. 
 
Området er omgivet af minkfarme, fjerkræ- og 
griseproduktion, jævnfør MiljøGIS 
’Jordbrugsanalyser’-CHR. 
Nærmeste erhvervsmæssige husdyrproduktion er 
beliggende i en afstand af cirka 200 meter fra 
områdeafgrænsningen. Der er på nuværende 
tidspunkt ikke dyrehold på husdyrbruget; men 
rettigheden til husdyrproduktion er ikke bortfaldet. 

 x  RBJ 

1.7 Boligmiljø 
 
Planens konsekvenser for nærområdets 
beboere  
 

Der ligger syv boliger inden for 200 meter af 
lokalplanområdet, hvor en af dem ligger inden for 
lokalplanområdet, dog er området udlagt til rekreativt 
område i kommuneplantillægget. Det skal sikres, at 
boligerne ikke påvirkes over miljøstyrelsens 
vejledende grænseværdier i forhold til støj, støv og 
lugt fra lokalplanområdet.  

 x  NSF 
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1.8 Sundhedstilstand 
 
Tilgængelighed til opholdsarealer, stier, 
forbindelser og mødesteder 
 

Der vil i forbindelse med omlægningen af Årupvej 
blive etableret cykelsti. Områdets anvendelse til 
transporttunge virksomheder fordre ikke behov for 
mødesteder og udendørs opholdsarealer.  

x   NSF 

1.9 Fritid 
 
Afstanden til fritidsanlæg og aktiviteter samt 
mulighed for disse 
 

Ingen bemærkninger. x   NSF 

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

Erhvervsområdet ligger opad E45, hvilket giver god 
tilgængelighed. 
  
Der planlægges blandet andet for transport- og 
logistikvirksomheder. Det vurderes derfor, at der er 
en risiko for at udenlandske lastbilchauffører 
overnatter inden for lokalplanområdet, hvilket kan 
forringe trygheden og give øget kriminalitet.  

 x  NSF 

2. Materielle goder 
     

2.1 Arealforbrug 
 

Der er behov for og efterspørgsel på store stykker 
erhvervsjord tæt på E45. Der vurderes derfor at være 
behov for større erhvervsgrunde i relation til 
motorvejsnettet. Der udlægges i forbindelse med 
lokalplanen 53 hektar erhvervsjord udover det som 
er udlagt i forvejen. 

x   NSF 

3. Klimatiske faktorer 
     

3.1 Følger af global opvarmning 
 
Forhøjet vandstand 
Ekstrem regn 
Oversvømmelse 
Klimahåndteringsområder 
 

Området her ligger rimeligt højt så umiddelbare 
problemer er minimale. Men det skal sikres at 
områderne ikke etableres på en måde at 
klimarelateret vand fra disse påvirker områderne 
omkring negativt. 

x   BLA 

3.2 Lokalt niveau 
 
Vind 
Sol 
Skyggeforhold 
 

Der vurderes at kunne være en skyggepåvirkning af 
to eksisterende boliger, da afstanden er mellem 
erhvervsgrundene og de eksisterende boliger er 30 til 
50 meter. 

 x  NSF 
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4. Jordbund 
     

4.1 Jordforurening 
 

Der er ikke konstateret jordforurening på arealet, og 
det er ikke omfattet af områdeklassificering.  

x   LT 

4.2 Råstoffer 
 

Lokalplanområdet ligger indenfor et område der er 
udlagt som Specifik geologisk bevaringsværdi 
jævnfør Kommuneplan 2021-2033 

x   SKT 

4.3 Geologiske særpræg 
 

Området er del af det nationale geologiske 
interesseområde Løsning Hedeslette 89, som er en 
smeltevandsslette ved den Østjyske israndslinje.  
Lokalplanen muliggør en udvidelse på cirka 53 hektar 
af et eksisterende erhvervsområde, som ligger langs 
med motorvejen. Lokalplanområdet vurderes ikke at 
udviske de geologiske særpræg yderligere. 

x   NSF 

5. Vand 
     

5.1 Overfladevand 
 
Håndtering 
Nedsivning 
Udledning 
Forsinkelse 
Potentielt vandlidende områder 
 

Overfladevandet skal forsinkes på de enkelte 
områder og ledes via vejanlægget til recipienten.  
Det vurderes, at der ikke kan gives tilladelse til 
nedsivning grundet grundvandsbeskyttelse. 

x   BLA/
MHG 

5.2 Spildevand 
 
Håndtering 
Evt. spildevandstillæg 
  

Der skal udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen. 
Der formodes at blive spildevandskloakeret i 
området, hvormed håndtering af tag- og 
overfladevand som udgangspunkt håndteres på egen 
grund 

x   MHG
/MV 

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

Med det påtænkte system omkring afvanding via 
vejanlægget forventes det, at en negativ påvirkning 
af Gesager Å kunne undgås. 

 x  BLA 

5.4 Grundvand 
 
Drikkevandsinteresser  
Indvindingsopland 
Boringer 
 

Området ligger i område med særlige 
drikkevandsinteresser (OSD) og i indvindingsoplandet 
til Trefor Vand (IOL). Området er ligeledes beliggende 
i IOL til Hedensted Vandværk. Den nordligste del er 
beliggende i BNBO til Hedensted Vandværk. BNBO 

x   RO 
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skal friholdes for ny bebyggelse. Der kan som 
udgangspunkt ikke laves regnvandshåndtering i 
BNBO. BNBO arealet kan godt anvendes til rekreative 
formål. Den nordlige del af området er beliggende i 
sårbare områder (NFI+ SFI). På baggrund af 
grundvandsinteresserne vil der derfor blive stillet 
krav til håndtering af overfladevand. Overfladevand 
fra parkeringsarealer med mere skal håndteres i 
bassiner med tæt bund. 
 
Der sættes særlige krav i kommuneplantillægget til 
at der ikke må være særligt forurenede virksomheder 
inden for rammen. Det vurderes derfor, at der ikke 
skal laves en grundvandsredegørelse jævnfør 
Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning i 
OSD og IOL. Lokalplanen tager ligeledes højde for 
BNBO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NSF 

6. Luft 
     

6.1 Luftforurening 
 
Støv og andre emissioner 
 

Ved udnyttelse af området og udvidelse af 
eksisterende virksomheder, skal det sikres at 
miljøstyrelsens vejledende grænseværdier til luft og 
lugt overholdes. Samt sikres at, der ikke støves i 
næromgivelserne. 

x   SJS/
RPF 

7. Natur 
     

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

Der er registreret en lille mose og en sø inden for 
lokalplanområdet, og det ligger tæt op ad mose med 
sø i det rekreative område Hedenstedsøerne. Alle 
naturtyperne er omfattet af naturbeskyttelseslovens 
§3 og må ikke tilstandsændres. 
 
Eftersom kommuneplanramme 5.E.19 erstattes af 
ramme 5.R.13, så vurderes planlægningen ikke at 
påvirke de rekreative -og naturmæssige værdier 
negativt. 
 
Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV-
arter i området. På grund af arealets hidtidige 

x   LK 
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anvendelse vurderes det ikke at være et velegnet 
levested for bilag IV-arter. Derfor vurderes det, at 
planlægningen ikke kan påvirke bilag IV-arter.  

7.2 Natura 2000 Der cirka 5 kilometer til nærmeste Natura 2000-
område, som er nummer 78. Skove langs nordsiden 
af Vejle Fjord. 
Hedensted Kommune vurderer, at planlægningen på 
grund af afstanden og den anvendelse, der 
planlægges for, ikke kan medføre en negativ 
påvirkning af Natura 2000-området Skove langs 
nordsiden af Vejle Fjord.   
 
Vandhåndteringen foregår via Gesager Å til Bygholm 
Å, som er en del af Natura 2000-område nummer 
236. Bygholm Ådal. 
  
Det skal vurderes om det kan påvirke Natura 2000-
området Bygholm Å og dets udpegningsgrundlag 
væsentligt. 

 x  LK 

8. Landskab 
     

8.1 Overordnede landskabsinteresser 
 
Bevaringsværdige landskaber 
Kystnærhedszonen 
Skovrejsning 
 

En mindre del af området er omfattet af skovrejsning 
uønsket. Planlægningen vurderes at være i 
overensstemmelse med dette. 

x   NSF 

8.2 Beskyttelseslinjer 
 
Sø- og Åbeskyttelseslinjen 
Skovbyggelinjen 
Strandbeskyttelseslinjen 
 

Lokalplan 1034 har ikke forholdt sig til bygge- og 
beskyttelseslinjer. 
 
Vi har en fejlregistrering i vores kort vedr. 
søbeskyttelseslinjen omkring Hedensted Søerne. 
Arealet ved Hedensted Søerne er markeret som 
beskyttet af naturbeskyttelseslovens 
søbeskyttelseslinje og burde ikke være det. 
Overfladearealet på søen overstiger ikke 3 hektar 
inden for lokalplanen kræves derfor ikke dispensation 
fra søbeskyttelseslinjen.  
 

x   MH 
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En del af arealet er omfattet af skovbyggelinje. 
Mellem skoven og skovbyggelinjen må der ikke 
placeres bebyggelse, såsom bygninger, skure, 
campingvogne og master. Foreløbig skitse viser at 
arealet i udkanten af skovbyggelinjen skal indeholde 
bassin til regnvandshåndtering og ny vej. Disse to 
forhold kræver ikke dispensation fra skovbyggelinje. 
Der er kun tale om et mindre område i den nordlige 
del af lokalplanområdet, der er omfattet af 
beskyttelseslinjen og planlægning i det område 
vurderes ikke at have negativ påvirkning af de 
hensyn, som beskyttelseslinjen skal varetage. 
 

8.3 Visuel påvirkning på lokalt plan 
 
Udsigt 
Indblik 
Arkitektonisk udtryk 
Lysforurening 

Planområdet er en udvidelse af et eksisterende 
erhvervsområde. Området ligger i udkanten af byen 
og ud til motorvejen samt det åbne land. Det 
vurderes at erhvervsområdet har en sådan karakter 
og størrelse, at det kan have en væsentlig 
visuelpåvirkning.  
 
Der er i planlægningen fokus på at undgå 
lysforurening til motorvejen og omkringliggende 
landejendomme. 
 

 x  NSF 

9. Kulturarv 
     

9.1 Fortidsminder 
 
Herunder fortidsmindebeskyttelseslinjen 
Beskyttede sten- og jorddiger 
 

Ingen fortidsmindebeskyttelseslinje registreret. 
 
Der ligger et beskyttet sten- og jorddige i den sydlige 
del af planområde. Der tages hensyn til diget i 
planlægningen og føringen af Årupvej. 

x   MH 
 
NSF 

9.2 Kirker 
 
Herunder byggelinjer, omgivelser og 
fredninger 
 

Ingen bemærkninger. x   NSF 

9.3 Kulturmiljøer, fredninger og 
bevaringsværdige bygninger 

Ingen bemærkninger. x   NSF 

9.4 Arkæologiske forhold  
 

En stor del af planområdet er allerede undersøgt, idet 
museet i 2019 og 2021 har udført forundersøgelser 

 x  NSF 
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Jordfaste fortidsminder 
 

på sammenlagt 38 hektar.  
 
Her blev fundet flere lokaliteter med bebyggelse fra 
oldtiden. Således er matriklerne 2u, 5i, 5u, 7g og 24a 
undersøgt og frigivet til anlægsarbejde, undtaget 
arealer i den bebyggelsesfri zone ind mod motorvej 
E45.  
 
På de resterende arealer har museet kendskab til 
registrerede fortidsminder på matr. 15e (sb.nr. 21) 
en overpløjet gravhøj. Hertil er der på matrikel 10aa 
fundet aktivitet fra førromersk jernalder, cirka 500 
før Kristus – år 0 (sb.nr. 42). Denne er udgravet i 
forbindelse med byggeri. Desuden er der i forbindelse 
med anlæg af motorvejen fundet spor af bebyggelse 
fra ældre jernalder, perioden cirka 500 før Kristus til 
200 efter Kristus i området (sb.nr. 19 og 29).  
 
På denne baggrund anbefaler Vejle Museerne, at der 
på de resterende arealer udføres en arkæologisk 
forundersøgelse i god tid forud for anlægsarbejde, så 
det kan afklares om der er fortidsminder. 

10. Andet 
     

10.1 Andre faktorer, der er relevante ved 
den pågældende plan 
 

Ingen bemærkninger. x   NSF 

11. Kumulative effekter 
     

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

Der er risiko for at støj fra motorvejen og det nye 
erhvervsområde (transport og logistikvirksomheder), 
samlet set kan udgøre en væsentlig påvirkning af 
næromgivelserne. 
 
Derudover kan den visuelle påvirkning og 
skyggepåvirkningen samlet set udgøre en væsentlig 
påvirkning.  

 x  NSF 

Behov for miljøvurdering Bemærkninger 
Nej Ja 
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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?

 
 

Det vurderes, at den samlede miljøpåvirkning inklusiv 
de kumulative effekter af planforslagene kan være 
væsentlige, hvilket gør, at planerne skal 
miljøvurderes. 
 

 x 
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1. Indledning

I forbindelse med planlægning af erhvervsområde vest for Hedensted har Rambøll undersøgt
påvirkningen af støj fra de nærliggende veje.

Der er gennemført beregninger for 2 situationer:

· Eksisterende forhold år 2019
· Fremtidig forhold år 2030

Området kan se af nedenstående Figur 1.

Figur 1 - Planlægningsområdet ”Kildeparkens forlængelse” (markeret med rødt).

2. Grænseværdier

2.1 Vejstøj
Til beskrivelse af støj fra veje benyttes støjindikatoren Lden. Indikatoren repræsenterer
årsmiddelværdien af støjniveauet og benyttes generelt i forbindelse med vurdering af vejstøj, herunder
bl.a. ved planlægning omkring veje.  Lden er en sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, aften og
nat, hvor der tilføjes et ”genetillæg” på 5 dB til støjen i aftenperioden og 10 dB til støjen i natperioden.
Formålet er at tage højde for menneskers særlige følsomhed for støj om aftenen og natten.

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj er angivet i Vejledning nr. 4/2007 ”Støj fra veje”.
Grænseværdierne gælder for planlægning af nye støjfølsomme områder eller bebyggelser.
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, angivet som en årsmiddelværdi med støjindikatoren Lden,
fremgår af Tabel 1.
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Tabel 1 - Miljøstyrelsens grænseværdier for vejstøj.

Områdetype

Vejstøj

Grænseværdi

Støjniveau udendørs, Lden

Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser ol. 53 dB

Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger,
plejehjem, hospitaler ol. Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og

parker
58 dB

Hoteller, kontorer mv. 63 dB

I denne undersøgelse drejer det sig om et erhvervsområde. Grænseværdien er 63 dB for kontorer,
hoteller mv.

Der skal ikke tages hensyn til vejtrafikstøj ved f.eks. produktionsvirksomhed, lager mv. De er til
gengæld underlagt reglerne om virksomhedstøj, altså hvor meget de må støje i forhold til omgivelserne.

3. Beregningsmetode

Beregningerne i denne undersøgelse af støj er udført efter gældende retningslinjer og gennemført ved
anvendelse af beregningsmetoden NORD2000, som er en fælles nordisk metode for beregning af støj fra
bl.a. vejtrafik.

Praksis for undersøgelse af vejstøj med NORD2000 er beskrevet i den seneste vejledning til beregning
af støj fra vejtrafik ”Håndbog NORD2000, Beregning af vejstøj i Danmark", rapport 434, 2013 af
Vejdirektoratet/Miljøstyrelsen.

Med beregningsmetoden NORD2000 beregnes lydens udbredelse under forskellige årsgennemsnitlige
vejrforhold. Herved kan årsmiddelværdien af støjniveauet bestemmes. Beregningsresultaterne
udtrykker årsmiddelværdien af det vægtede støjniveau for dag-, aften- og natperioden (Lden).

I denne undersøgelse udgøres beregningerne af trafikstøjen som fladeberegninger til at belyse støjens
udbredelse på området.

Fladeberegninger foretages i et net af punkter med en indbyrdes maskeafstand på 20 meter og med en
beregningshøjde 1,5 meter over terræn. Resultatet kan ses som støjkonturkort, der er dannet ved
interpolering mellem beregningspunkterne.

Ved undersøgelsen er anvendt beregningsprogrammet SoundPLAN ver. 8.2 (opdatering af 09.11.2021).
I beregningerne er der regnet med 4 vejrklasser og 2 refleksionsordner.

4. Forudsætninger

4.1 Trafikgrundlag
Trafikdata skal jf. ”Håndbog Nord2000”, rapport 434, 2013 fremskrives 10 år for en
planlægningssituation. Til beregningerne tages udgangspunkt i den foreliggende prognosemodel for år
2030.

Trafiktal er fra den trafikmodel som er udarbejdet for Hedensted Kommune og modtaget den
04.03.2022. Lastbilprocent og hastighed stammer fra Mastra (database med trafikdata for
kommunernes- og statens vej). Hvor der ikke er oplyst hastighed eller lastbilprocent er der brugt skiltet
hastighed og lastbilprocenter som erfaringstal fra ”Håndbog Nord2000”, rapport 434, 2013.
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Tabel 2: Anvendte trafikdata.

Strækning
ÅDT 2019 ÅDT 2030 Lastbil

procent
Gennemsnitshastighed

for alle køretøjer

Østjysk Motorvej 58.480 83.280 11,7 113 km/t

Årupvej 460 1.020 11,0 80 km/t *

Bredalvej 840 2.210 9,4 80 km/t *

Vestre Ringvej 3.820 5.680 6,6 74 km/t

Hovedvejen 11.000 13.170 6,8 83 km/t

Kildeparken (ny vej) - 2.630 10,3 80 km/t*

                            * Skiltet hastighed

4.2 Bygninger
Byggeriet for virksomheden Normal er medtaget i beregningen. Bygningsplanen er dateret 02.05.2021.
Højden oplyst til at være ca. 17 meter.

Det er forudsat at i år 2030 er ejendommene på Årupvej 24, 41, 79, 81 og 91 fjernet.

I støjberegningerne tages der hensyn til både den afskærmning og refleksion, som bygningsfacader kan
give. Ved bygninger er der benyttet et refleksionstab på 1 dB.

4.3 Terræn
I beregningerne er der taget hensyn til terrænets udformning i og omkring projektet. Eksisterende
terrænet er indhentet ved Kortforsyningen (Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,
DHM/Terræn). Der er ikke taget hensyn til evt. fremtidig terrænregulering.

Vejens befæstede areal, vandspejl i søer og lignende er modelleret som terrænklasse G, svarende til
akustisk ”hårdt” terræn. Øvrigt terræn er regnet som absorberende, terrænklasse D, svarende akustisk
”blødt” terræn.

4.4 Vejbelægning
I beregningerne er der benyttet vejbelægningen SMA8 på Kildeparkens forlængelse, oplyst på
tværsnittet af 30.08.2021.

Det forventes at i forbindelse med udbygningen af Østjyske motorvej, at Vejdirektoratet vil lægge en
klimavenligasfalt. Den har samme støjmæssige egenskaber som en SMA8. På Østjyske motorveje år
2019 og de øvrige veje er forudsat SMA11 belægning.

5. Resultater

I det følgende vises resultaterne af støjberegningerne.
Resultaterne præsenteres på et støjkort, der viser støjens udbredelse 1,5 meter over terræn, svarende
til de udendørs opholdsarealer i undersøgelsesområdet.

På støjkortene er der anvendt farver, hvor de grønne farver på støjkortene angiver støjniveauer, der
overholder de vejledende grænseværdier for vejstøj. Øvrige farvelagte konturer (gul, orange, rød, lilla,
blå) områder, hvor grænseværdierne er overskredet.
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Figur 2 - Eksisterende situation.

Figur 3 - Fremtidig situation år 2030.
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6. Sammenfatning

Beregningsresultaterne viser at det er udvidelsen af Østjyske Motorvej og den trafikstigning som
forventes frem til år 2030, som giver den største stigning i støjen for området. Dermed skal
virksomheder som er omfattes af Miljøstyrelsens grænseværdier for vejstøj, som minimum ligge ca.
250-300 meter væk fra Østjyske Motorvej.

Beregningerne viser også at ved store byggerier kan der opnås en markant skærmene virkning for de
bagvedliggende arealer.



1/13

ERHVERVSOMRÅDE VED KILDEPARKEN I HEDENSTED
MILJØVURDERING - LUGT

Projektnavn Kildeparken i Hedensted SMV
Projektnr. 1100051199
Modtager Hedensted Kommune
Dokumenttype Notat
Version 1
Dato 28-04-2022
Udarbejdet af Henriette Salling
Kontrolleret af Anette Ehlers
Godkendt af Henriette Salling
Beskrivelse Vurdering af lugtpåvirkning fra omkringliggende husdyrbrug

INDHOLD

1. Baggrund 1

2. Lokalplanområde 1

3. Regulering af lugt fra husdyrbrug 2

4. Husdyrbrug i nærheden af lokalplanområdet 3

5. Vurdering af lugtpåvirkninger fra husdyrbrug 6
5.1 Svinebrug 9
5.2 Minkfarme 10

6. Konklusion 12

1. Baggrund

I forbindelse med miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1165 for ”Erhvervsområde ved Kildeparken i
Hedensted” har Hedensted Kommune anmodet Rambøll om at vurdere, om omkringliggende husdyrbrug
giver anledning til lugtpåvirkninger i lokalplanområdet.

2. Lokalplanområde

Lokalplanområdet er vist i Figur 1.

Lokalplanområdet er beliggende i byzone og landzone. Lokalplanen overfører delområde A til byzone og
delområde B til landzone.

Delområdernes anvendelse fastlægges i lokalplanen til:

Delområde A må kun anvendes til transport tungt erhverv, herunder transport- og
logistikvirksomheder, og dertilhørende infrastruktur, regnvandshåndtering og lignende.
Delområde B må kun anvendes til rekreative formål, herunder regnvandshåndtering.
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Figur 1 Lokalplanområde. OBS Målestok er ikke retvisende på denne figur

3. Regulering af lugt fra husdyrbrug

Vurdering af lugtgener fra husdyrbrug er et helt centralt element i kommunens afgørelse om
godkendelse eller tilladelse af husdyrbrug. Lugtgeneafstande beregnes ved hjælp af det digitale
ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk1. I det digitale ansøgningssystem www.husdyrgodkendelse.dk
beregnes lugtgeneafstande fra husdyrbrug automatisk og sammenholdes med de fastlagte genekriterier,
som udtrykker, hvor meget lugt omboende i forskellige kategorier må udsættes for, før det kan
betegnes som værende ”væsentlig virkning”.

I det digitale ansøgningssystem husdyrgodkendelse.dk beregnes geneafstanden efter 2 forskellige
modeller: Miljøstyrelsens lugtmodel og efter FMK-modellen. Den længste af to geneafstande bliver
afgørende. Beregningen baseres navnlig på følgende elementer:

· Produktionsarealer i m2.

1 https://www.husdyrgodkendelse.dk/
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· Emissionsfaktorer for forskellige dyregrupper, jf. bilag 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen2.
· Effekt af lugtreducerende miljøteknologi.
· En spredningsmodel.
· Genekriterier svarende til forskellige områders lugtfølsomhed.

Beskyttelsesniveauet for lugt
Beskyttelsesniveauet fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 31. De forskellige kategorier
og de fastsatte niveauer for lugtpåvirkningen er vist i Tabel 1. Beskyttelsesniveauet med de fastsatte
genekriterier udtrykker, hvor meget lugt omboende i forskellige kategorier må udsættes for, før det kan
betegnes som værende ”væsentlig virkning”3.

Genekategori Geneniveau
1 1. Eksisterende og ifølge kommuneplanens

rammedel fremtidig byzone
2. Eksisterende og ifølge kommuneplanens
rammedel fremtidigt sommerhusområde

5 OUE pr. m3 1 LE pr. m3

2 1. Område i landzone, der i lokalplan er udlagt
til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål
eller til offentlige formål med henblik på
beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
2. Beboelsesbygninger i ”samlet bebyggelse” i
landzone

7 OUE pr. m3 3 LE pr. m3

3 Beboelsesbygninger på ejendomme uden
landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige
for driften af husdyrbruget

15 OUE pr.
m3

10 LE pr.
m3

Tabel 1 Beskyttelsesniveau for lugt fra husdyrbrug.

I forhold til de områder, der er nævnt i kategori 1 og kategori 2.1 skal geneniveauet overholdes i hele
området og ikke kun f.eks. de beboelsesbygninger, som findes i området. For samlet bebyggelse i
kategori 2.2, skal geneniveauet overholdes i forhold til de beboelsesbygninger, som kan udløse samlet
bebyggelse.

I husdyrgodkendelse.dk beregnes desuden en lugtkonsekvenszone. Lugtkonsekvenszonen svarer til det
område, hvor det erfaringsmæssigt har vist sig, at lugt registreres. Registrerbar, men ikke genegivende,
lugt må undtagelsesvis forventes at kunne forekomme udenfor konsekvensområdet.

4. Husdyrbrug i nærheden af lokalplanområdet

Eksisterende husdyrbrug i nærheden af lokalplanområdet er fremsøgt ved hjælp af Digital
MiljøAdministration4. Eksisterende husdyrbrug er vist i Figur 2.

2 Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug. BEK nr. 2225 af 27/11/2021.
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2225
3 https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/13-generelle-principper-for-
godkendelser-og-tilladelser/#11

4 https://dma.mst.dk/
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Figur 2 Eksisterende husdyrbrug i nærheden af Kildeparken.

Nogle af husdyrbrugene vist på Figur 2 er reguleret af en miljøgodkendelse:

- Båstrupvej 63a, 8722 Hedensted (§ 16a, Skrabeægsproduktion, 11.340 m2 produktionsareal5)
- Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted (§ 12, Konsumægsproduktion, 441,3 DE6)
- Vesterbyvej 7, 8722 Hedensted (H § 11 – kopi af godkendelse ikke tilgængelig7)
- Vesterbyvej 30B, 8722 Hedensted (§ 11, Minkproduktion, 172,4 DE8)

I forhold til lokalplanområdet ligger de nærmeste husdyrbrug på de adresser, der fremgår af Tabel 2
sammen med dyrehold oplyst i miljøgodkendelse, anmeldelse eller tilsynsrapport fra Digital
MiljøAdministration.

5 § 16a Miljøgodkendelse af skrabeægsproduktion på Båstrupvej 63a, 8722 Hedensted, 12. juni 2019
6 Jf. Tillæg til miljøgodkendelse på Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted, 8. juli 2014
7 Ingen miljøgodkendelse tilgængelig i Digital MiljøAdministration
8 Jf. Tillæg til Miljøgodkendelse af minkproduktionen Vesterbyvej 30B, 8722 Hedensted, §11, 4. juli 2017
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Adresse Dyrehold
Bredalvej 15, 8722 Hedensted Landbrug med blandet husdyrhold (3-75 DE) (Tilsyn 2017)
Båstrupvej 8, 8722 Hedensted Landbrug primært med svinehold (75-250 DE) (Tilsyn 2021)
Båstrupvej 57, 8722 Hedensted 5.074 stk. slagtesvin 32-107 kg, 130,1 DE (Anmeldelse 2017)
Båstrupvej 63a, 8722 Hedensted Skrabeægsproduktion, 11.340 m2 produktionsareal (MGO 2019)
Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted Konsumægsproduktion, 441,3 DE (Tillæg til MGO 2014)
Gedevejlevej 11, 8722 Hedensted Landbrug primært med svinehold (75-250 DE) (Tilsyn 2018)
Gesagervej 16, 8723 Løsning Landbrug primært med kvæghold (3-75 DE) (Tilsyn 2017)
Kærvej 50, 8722 Hedensted Landbrug primært med kvæghold (3-75 DE) (Tilsyn 2020)
Solbuen 6, 8722 Hedensted Landbrug primært med svinehold (3-75 DE) (Tilsyn 2016)
Solbuen 8, 8722 Hedensted Ingen oplysninger
Toftegårdsvej 11B, 8722 Hedensted Minkfarm (5800 årstæver) (Tilsyn 2016)
Troldhøjvej 6B, 8722 Hedensted Pelsdyrfarm (25-250 DE) (Tilsyn 2017)
Troldhøjvej 9, 8722 Hedensted Ingen oplysninger
Troldhøjvej 18, 8722 Hedensted Landbrug primært med svinehold (75-250 DE) (Tilsyn 2018)
Vesterbyvej 7, 8722 Hedensted Pelsdyrfarme (25-250 DE) (Tilsyn 2017)
Vesterbyvej 10, 8722 Hedensted Pelsdyrfarme (25-250 DE) (Tilsyn 2019)
Vesterbyvej 13, 8722 Hedensted Landbrug med blandet husdyrhold (3-75 DE) (Tilsyn 2018)
Vesterbyvej 30B, 8722 Hedensted Minkproduktion (172,4 DE, 5000 årstæver)) (Tillæg til MGO 2017)

Tabel 2 Adresser og dyrehold på de husdyrbrug, der ligger nærmest lokalplanområdet.

Dyrehold på husdyrbrugene i perioden 2019-2021 jf. CHR-registret9 fremgår af Tabel 3.

Adresse Dyrehold jf. CHR
2019 2020 2021

Bredalvej 15, 8723 Løsning Intet Intet Intet
Båstrupvej 8, 8722 Hedensted Svin > 150 DE Svin > 150 DE Svin > 150 DE
Båstrupvej 57, 8722 Hedensted Svin > 150 DE Svin 15-150 DE Svin 15-150 DE
Båstrupvej 63a, 8722 Hedensted Fjerkræ > 150 DE Fjerkræ > 150 DE Fjerkræ > 150 DE
Gedevejlevej 8, 8722 Hedensted Fjerkræ > 150 DE Fjerkræ > 150 DE Fjerkræ > 150 DE
Gedevejlevej 11, 8722 Hedensted Svin 15-150 DE Svin 15-150 DE Svin 15-150 DE
Gesagervej 16, 8723 Løsning Kvæg 15-150 DE Kvæg 15-150 DE Kvæg 15-150 DE
Kærvej 50, 8722 Hedensted Kvæg 15-150 DE Kvæg > 150 DE Kvæg 15-150 DE
Solbuen 6, 8722 Hedensted Svin 15-150 DE Intet Intet
Solbuen 8, 8722 Hedensted Svin 15-150 DE Svin 0 DE Svin 0-15 DE
Toftegårdvej 11B, 8722 Hedensted Pelsdyr >150 DE Pelsdyr >150 DE Pelsdyr >150 DE
Troldhøjvej 6B, 8722 Hedensted Pelsdyr >150 DE Pelsdyr >150 DE Pelsdyr >150 DE
Troldhøjvej 9, 8722 Hedensted Intet Intet Intet
Troldhøjvej 18, 8722 Hedensted Svin > 150 DE Intet Intet
Vesterbyvej 7, 8722 Hedensted Pelsdyr 15-150 DE Pelsdyr >150 DE Pelsdyr 15-150 DE
Vesterbyvej 10, 8722 Hedensted Pelsdyr >150 DE Pelsdyr >150 DE Pelsdyr >150 DE
Vesterbyvej 13, 8722 Hedensted Kvæg 15-150 DE Pelsdyr 15-150 DE Pelsdyr 0-15 DE
Vesterbyvej 30B, 8722 Hedensted Pelsdyr 15-150 DE Pelsdyr 0-15 DE Pelsdyr 0 DE

Tabel 3 Dyrehold jf. CHR-registret.

Minkproduktionen i Danmark har været nedlukket siden slutningen af 2020, men efter miljøreglerne er
det muligt at genoptage produktionen eller evt. omlægge til anden dyretype, hvis der ikke har været
kontinuitetsbrud. For at sikre at de minkavlere, der måtte ønske at starte op igen efter udløbet af
forbud mod hold af mink, ikke bliver ramt af kontinuitetsbrudsreglerne, har miljøministeren meddelt
dispensation fra reglerne om kontinuitetsbrud gældende til og med den 31. december 2022.

Kontinuitetsbrug er, når der i tre på hinanden følgende år, ikke har været dyrehold på en lokalitet.
En afgørelse efter reglerne i husdyrbrugloven har dog en udnyttelsesfrist på 6 år.

9 https://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=jordbrugsanalyse
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5. Vurdering af lugtpåvirkninger fra husdyrbrug

For delområde A, der overføres til byzone, gælder beskyttelsesniveauet for genekategori 1.1., mens
beskyttelsesniveau for genekategori 2.1 gælder delområde B, som forbliver i landzone og bl.a. udlægges
til rekreative formål.

For de miljøgodkendte husdyrbrug og husdyrbrug, hvor der foreligger en anmeldelse med
lugtberegninger, er de beregnede geneafstande i forhold til byzone og område med rekreative formål
angivet i Tabel 4. I tabellen er desuden angivet den mindste afstand fra husdyrbruget til
lokalplanområdet (fugleflugtslinje).

Adresse Beregnet
geneafstand

Byzone

Beregnet
geneafstand
Rekreativt

område

Min. afstand fra
husdyrbruget til
lokalplanområde

Lugtkonse-
kvensradius

Båstrupvej 57 (Svin) 525 m 389 m Ca. 1,6 km Ikke oplyst
Båstrupvej 63a (Fjerkræ) 476 m 290 m Ca. 1,6 km 657 m
Gedevejlevej 8 (Fjerkræ) 407 m 229 m Ca. 1,8 km Ikke oplyst
Vesterbyvej 30B (Mink) 513 m 495 m* Ca. 350 m 793 m

Tabel 4. Lugtgeneafstand og lugtkonsekvensradier jf. husdyrbrugenes miljøgodkendelser samt afstand
fra husdyrbrug til lokalplanområdet. *Korrigeret for kumulation med 2 nærliggende husdyrbrug10.

Jf. Tabel 4 er afstanden fra husdyrbruget på Vesterbyvej 30B til lokalplanområdet mindre end de
beregnede geneafstande til byzone og rekreative områder. Fra centrum af anlægget er der ca. 475 m til
byzone og mere end 1,5 km til området med rekreative interesser. Lugtgenekriteriet for byzone er
således ikke overholdt i den del af lokalplanområdet, som ligger nærmest husdyrbruget ifølge de
tidligere lugtberegninger.

For husdyrbrugene på Båstrupvej 57, Båstrupvej 63a og Gedevejlevej 8 er afstanden til
lokalplanområdet meget større end de beregnede lugtgeneafstande. Disse husdyrbrug vurderes derfor
ikke at medføre en uacceptabel lugtpåvirkning i lokalplanområdet.

For de øvrige husdyrbrug, hvor der ikke er lugtberegninger tilgængelige på DMA fremgår
minimumafstand fra husdyrbruget til lokalplanområdet sammen med foreliggende oplysninger om
dyrehold af Tabel 5.

10 Hvis der er andre husdyrbrug nærmere end 300 m fra samme punkt i byzone, sommerhusområde, lokalplanlagt boligområde i landzone, samlet
bebyggelse m.v. (genekategori 1 og 2) eller nærmere end 100 m fra samme punkt på en enkeltbolig (genekategori 3) forøges geneafstanden.

Tilsvarende reduceres geneafstanden, hvis stalde m.v. er placeret nord for omboende eller nærmere bestemt i intervallet 300° til 60°, da det giver færrest
lugtgener for omboende.

Se evt. nærmere her: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/13-generelle-principper-
for-godkendelser-og-tilladelser/#11
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Adresse Max. dyrehold
2019-2021

Aktuelt dyrehold11 Min. afstand fra
husdyrbruget til
lokalplanområde

Bredalvej 15 Intet - -
Båstrupvej 8

Svin > 150 DE
360 søer, gylte og orner
135 svin o. 30 kg
1900 smågrise

Ca. 500 m

Gedevejlevej 11 Svin 15-150 DE - Ca. 1,6 km
Gesagervej 16 Kvæg 15-150 DE - Ca. 1,5 km
Kærvej 50 Kvæg > 150 DE - Ca. 2,0 km
Solbuen 6 Svin 15-150 DE Ingen aktive besætninger

siden 2018
Ca. 650 m

Solbuen 8
Svin 15-150 DE

Afhentningsplads for svin
Ingen produktionsbesætning
siden 2018

Ca. 650 m

Toftegårdvej 11B Pelsdyr >150 DE Ingen oplysninger Ca. 700 m
Troldhøjvej 6B Pelsdyr >150 DE 9.346 avlstæver

48.235 mink i alt
Ca. 650 m

Troldhøjvej 9 Intet -
Troldhøjvej 18 Svin > 150 DE Ca. 1,8 km
Vesterbyvej 7 Pelsdyr >150 DE Ingen oplysninger Ca. 1 km
Vesterbyvej 10 Pelsdyr >150 DE 7.200 avlstæver

43.866 mink i alt
Ca. 700 m

Vesterbyvej 13 Kvæg/pelsdyr 15-150 DE 1.100 voksne hundyr
3.500 chinchillaer i alt

Ca. 900 m

Tabel 5 Dyrehold og afstand til lokalplanområde. Grå = intet dyrehold eller stor afstand til lokalplanområde.

Jf. Tabel 3 har der ikke været dyrehold på 2 af adresserne i 2019-2021. Det fremgår af Tabel 5, at nogle
af husdyrbrugene ligger i stor afstand fra lokalplanområdet. På baggrund heraf vurderes, at der ikke er
behov for at se nærmere på lugt fra de adresser, som er markeret med gråt i Tabel 5.

Da der ikke foreligger oplysninger om lugtgeneafstande fra en række af husdyrbrugene er der på
baggrund af foreliggende oplysninger om husdyrhold fra Digital MiljøAdministration og CHR-registret
samt oplysninger om staldarealer i BBR gennemført nogle overslagsmæssige vurderinger og
beregninger af lugtgeneafstande for husdyrbrugene, som har størst dyrehold og ligger nærmest
lokalplanområdet. Der er lavet overslagberegninger for Båstrupvej 8, Toftegårdsvej 11B, Troldhøjvej 6B
og Vesterbyvej 10.

Efter den nye husdyrregulering beregnes lugtemission på baggrund af produktionsareal. Lugtemission
pr. m2 fremgår af bilag 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Lugtemissioner fra relevante dyretyper
og staldsystemer fremgår af Tabel 6.

11 https://chr.fvst.dk/chri/faces/chri
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Lugtemission

Dyretype og staldsystem OUE/(m2/s) LE/(m2/s)

Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv 16 2,9

Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv 22 2,9

Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv 12 9,9

Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, fuldspaltegulv 12 9,9

Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, fast gulv 12 9,9

Søer, golde og drægtige. Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv 7,1 5,9

Søer, golde og drægtige. Løsgående, dybstrøelse + fast gulv 7,1 5,9

Søer, golde og drægtige. Løsgående dybstrøelse 7,1 5,9

Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv 7,1 5,9

Avlsorner og ungorner på ornestationer. Mindste produktionsareal pr. avlsorne 6,0 m²

og mindste produktionsareal pr. ungorne i isolationsstalde 3,0 m²

2,7 2,5

Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv 21 12

Smågrise. Fast gulv 21 12

Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/50 %) 21 12

Smågrise. Dybstrøelse, hele arealet 21 12

Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv 29 14

Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv 29 14

Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/67 %) 43 14

Slagtesvin. Fast gulv 43 14

Slagtesvin. Dybstrøelse, opdelt leje 43 14

Slagtesvin. Dybstrøelse, hele arealet 43 14

Slagtesvin. Økologiske stalde 11 3,8

Malkekøer. Bindestald med grebning 32 7,4

Malkekøer. Bindestald med riste 32 7,4

Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med fast gulv 13 3,1

Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, linespil) 13 3,1

Malkekøer, kvier og stude. Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal) 13 3,1

Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb 13 3,1

Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse 13 3,1

Kvier, stude, ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Bindestald med grebning 32 7,4

Kvier, stude, ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Bindestald med riste 32 7,4

Kalve (under 6 mdr.). Dybstrøelse 13 3,1

Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med fast gulv 13 3,1

Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med spalter (kanal, linespil) 13 3,1

Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller

ringkanal)

13 3,1

Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Spaltegulvbokse 13 3,1

Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb 13 3,1

Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse 13 3,1

Avlstyre (over 440 kg tung/328 kg øvrige racer). Mindst 20 m² produktionsareal pr.

dyr i gennemsnit på ethvert tidspunkt af året.

6,5 1,5

Mink. Bure og gødningsrender 6,9 -

Tabel 6 Lugtemission fra forskellige dyretyper og staldsystemer.

Det fremgår af Tabel 6, at der for svin og kvæg er stor variation i lugtemissionen afhængig af dyretype
og staldsystem.
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5.1 Svinebrug
Der foreligger lugtberegninger for Båstrupvej 57, hvor der er et svinebrug med 5.074 stk. slagtesvin 32-
107 kg, svarende til 130,1 DE. Geneafstanden i forhold til byzone er beregnet til 525 m.

Adresse Beregnet
geneafstand

Byzone

Beregnet
geneafstand
Rekreativt

område

Min. afstand fra
husdyrbruget til
lokalplanområde

Lugtkonse-
kvensradius

Båstrupvej 57 (Svin) 525 m 389 m Ca. 1,6 km Ikke oplyst

På baggrund af de foreliggende lugtberegninger vurderes, at husdyrbruget ikke vil give anledning til
overskridelse af lugtgenekriterier i lokalplanområdet.

På Båstrupvej 8, som ligger nærmere lokalplan området, er der målt i dyrenheder en større produktion.
Der er dog primært tale om søer og smågrise på denne ejendom. Fra søer og smågrise er
lugtemissionen pr. arealenhed mindre end lugtemissionen fra slagtesvin.

Rambøll har på baggrund af oplysninger om staldarealer fra BBR gennemført overslagsmæssige
lugtberegninger for Båstrupvej 8. Det samlede staldareal på ejendommen jf. BBR er 2.929 m2.

Ved hjælp af husdyrgodkendelse.dk er lugtgeneafstande beregnet, idet det er antaget, at 100 % af
staldarealet er produktionsareal. Det er konservativt forudsat, at der er kumulation med 2 eller flere
husdyrbrug.

Der er lavet 2 beregninger med de dyretyper og staldsystemer, som har den højeste lugtemission:
- Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv som har den højeste lugtemission fra søer og

smågrise i OUE (22 OUE/(m2/s))
- Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv, som har den højeste lugtemission fra søer og

smågrise i LE (12 LE/(m2/s))

Resultater fra husdyrgodkendelse.dk
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Søer, diegivende. Kassestier, fuldspaltegulv

Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv

Overslagsberegningerne indikerer, at husdyrbruget på Båstrupvej 8 ikke giver anledning til
overskridelse af lugtgenekriterier i lokalplanområdet.

5.2 Minkfarme

Der foreligger lugtberegninger for Vesterbyvej 30 B, hvor der er godkendt en minkproduktion med
5.000 årstæver.

Adresse Beregnet
geneafstand

Byzone

Beregnet
geneafstand
Rekreativt

område

Min. afstand fra
husdyrbruget til
lokalplanområde

Lugtkonse-
kvensradius

Vesterbyvej 30B (Mink) 513 m 495 m Ca. 350 m 793 m

De beregnede lugtgeneafstande er større end minimumsafstanden til lokalplanområdet. Geneafstanden
skal være mindre end den vægtede gennemsnitsafstand mellem staldafsnittene og omboende (afstand
fra ejendommens lugtcentrum). Afstanden fra ejendommens lugtcentrum til lokalplanområdet er ca. 450
m. Lugtgenekriteriet for byzone vurderes på baggrund heraf af at være overskredet i den del af
delområde A, som ligger nærmest minkfarmen. Delområde B med rekreative interesser er beliggende
mere end 1,5 km fra minkfarmen, hvorfor lugtgenekriteriet for dette område vil være overholdt.

Der ligger flere minkfarme i nærheden af lokalplanområdet, som har et større dyrehold end minkfarmen
på Vesterbyvej 30.

Der foreligger ingen lugtberegninger for disse minkfarme. Rambøll har derfor på baggrund af
oplysninger om arealer af minkhaller fra BBR lavet nogle overslagsmæssige beregninger af lugtgene-
afstande ved hjælp af husdyrgodkendelse.dk, idet det er antaget, at 2/3 af minkhallernes areal er
produktionsareal. Lugtemissionen fra mink 6,9 OUE/(m2/s) for produktionsarealer (bure og
gødningsrender).

Resultater af disse beregninger er vist nedenfor.

Troldhøjvej 6A+B
Samlet areal af minkhaller jf. BBR: 17.196 m2

Skønnet produktionsareal: 11.464 m2
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Toftegårdsvej 11B
Samlet areal af minkhaller jf. BBR: 15.012 m2

Skønnet produktionsareal: 10.608 m2
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Vesterbyvej 10
Samlet areal af minkhaller jf. BBR: 15.600 m2

Skønnet produktionsareal: 10.400 m2

De overslagsmæssige beregninger indikerer, at minkfarmene på Troldhøjvej 6 og Toftegårdsvej 11 kan
give anledning til en lugtpåvirkning i den vestligste del af delområde A over lugtgenekriteriet for byzone.
Minkfarmene ligger i stor afstand fra delområde B med rekreative interesser, hvorfor lugtgenekriteriet
for dette område vil være overholdt.

Minkfarmen på Vesterbyvej 10 vurderes på baggrund af de overslagsmæssige lugtberegninger ikke at
medføre en overskridelse af lugtgenekriterier for delområde A eller delområde B.

6. Konklusion

På baggrund af de foreliggende oplysninger vurderes, at den tilladte husdyrproduktion på nogle af de
omkringliggende husdyrbrug kan give anledning til lugtpåvirkning i lokalplanområdet, som overskrider
lugtgenekriterier.
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Følgende husdyrbrug vurderes at kunne give anledning til lugtpåvirkning over genekriterier i
lokalplanområdet:

Adresse Påvirkninger
Vesterbyvej 30B (Mink) Lugtgenekriteriet for byzone vurderes at være overskredet i den del af delområde

A, som ligger nærmest minkfarmen, dvs. i den sydligste del af lokalplanområdet.
Troldhøjvej 6 (Mink) De overslagsmæssige lugtberegninger indikerer, at husdyrbruget kan give

anledning til en lugtpåvirkning i den vestligste del af delområde A over
lugtgenekriteriet for byzone.

Toftegårdsvej 11 (Mink) De overslagsmæssige lugtberegninger indikerer, at husdyrbruget kan give
anledning til en lugtpåvirkning i den vestligste del af delområde A over
lugtgenekriteriet for byzone.

Husdyrbrugenes beliggenhed er vist i Figur 3 sammen med lokalplanområdets afgrænsning.

Figur 3 Minkfarme, som kan give anledning til lugtpåvirkning over lugtgenekriteriet for byzone samt
afgrænsning af lokalplanområdet.
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Redegørelse for støj-, støv- og luftforurening i forbindelse med 

lokalplan 1165 og Kommuneplantillæg nr. 4. 

I forbindelse med udvidelsen af eksisterende erhvervsområde ved Kildeparken i 

det sydvestlige Hedensted omkring Årupvej ønskes en redegørelse for den 

fremtidige lokal- og kommuneplans støj- støv- og luftforureningsforhold i for-

bindelse med den fremtidige arealanvendelse. 

Eksisterende forhold 
Det nye planområde omfatter et samlet areal på ca. 90 ha, og omfatter føl-
gende matrikler: 5u, 2u, 24a, 12l, 12y, 12u, 10aa, 53, 11r og delvist matrik-
lerne 7g, 5i, 10l, 15e, 9a og 10v, Gammelsole By, Ø. Snede samt 3a Årup, He-
densted og 3f Soleskov By, Ø. Snede. 
 
Området grænser op til motorvej E45 mod nordvest, eksisterende erhvervsom-

råde mod nord, rekreativt område mod øst og landbrugsjord mod syd og syd-
øst.  
 

 

Figur 1. Eksisterende lokalplan 1034 og 179. Lokalplansområdet er vist med 

blåt. 

 
I dag er arealet benyttet til delvis landzone (landbrugsjord), lokalplan 1034 og 
en mindre del af lokalplan 179. Lokalplan 1034 er udlagt til let erhverv, der ikke 
kan true grundvandsressourcen i området. Dette betyder, at det er muligt at 
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etablere videnstunge virksomheder, kultur-, uddannelses- og forskningsinstitutioner og lignende – dvs. 
virksomheder indenfor miljøklasse 1-3. Jævnfør ortofotos er der kun etableret produktionsvirksomheden 
Organic Plant Protein inden for lokalplanafgrænsningen. 
 
Fremtidige arealanvendelse 
Lokalplanen skal sikre udvidelsen af det eksisterende erhvervsområde ved Kildeparken i Hedensted, der 

ligger langs motorvejen. Ligeledes sikres den fremtidige arealanvendelse til transporttunge virksomhe-
der tæt på motorvejen med dertilhørende infrastruktur. 
 
Der er inden for lokalplanen udlagt to områder, der sikrer muligheden for fremtidig udvidelse af lager- 
og logistikvirksomheden Normal og produktionsvirksomheden Organic Plant Protein (skraveret). 
 

 

Figur 2. Dispositionsplan for det fremtidige lokalplansområde.  

 
Lokalplanen er inddelt i to delområder, hvor delområde A primært må anvendes til transporttungt er-

hverv, delområde B primært må anvendes til rekreative formål.  
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Figur 3. Delområder inden for lokalplanen. 

Nærmeste beboelsesejendomme 

Inden for lokalplanen findes følgende ejendomme, der anvendes til beboelse/landbrug: 

- Matr.nr.: 12l Gammelsole By, Ø. Snede (privatperson, beboelse) 

- Matr.nr.: 12y Gammelsole By, Ø. Snede (beboelse, Hedensted Kommune) 

- Matr.nr.: 3a Årup, Hedensted (landbrug, Hedensted Kommune) 

- Matr.nr.: 7g Gammelsole By, Ø. Snede (landbrug, Hedensted Kommune).   

 

Transport tungt erhverv vurderes at være virksomheder indenfor miljøklasse 4-7. Der anbefales således 

en afstand mellem virksomhederne og beboelsesejendomme og boligområder på 100-500 m afhængigt 

af miljøklasse, jf. Miljøstyrelsens anbefalinger mht. afstand som angivet i Håndbog om Miljø og Planlæg-

ning. I nedenstående afsnit er alle beboelsesejendomme inden for en radius af 500 m af lokalplanområ-

det (delområde A) oplistet: 

 

Matrikel Afstand til lokalplanens 

delområde A 

Anvendelse Planlægning 

5d Soleskov By, Ø. Snede 20 m Beboelsesejendom Landzone 

8f Soleskov By, Ø. Snede 350 m Beboelsesejendom Landzone 

2b Soleskov By, Ø. Snede 400 m Beboelsesejendom Landzone 

8a Soleskov By, Ø. Snede 480 m Landbrug Landzone 

8d Soleskov By, Ø. Snede 430 m Beboelsesejendom Landzone 

8b Soleskov By, Ø. Snede 165 m Landbrug Landzone 
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Matrikel Afstand til lokalplanens 

delområde A 

Anvendelse Planlægning 

15a Gammelsole By, Ø. Snede 230 m  Landbrug Landzone 

8g Gammelsole By, Ø. Snede 420 m  Beboelses- og forretningsejendom Landzone 

8d Gammelsole By, Ø. Snede 230 m Landbrug Landzone 

6g Gammelsole By, Ø. Snede 25 m Beboelsesejendom Landzone 

2h Årup, Hedensted 410 m  Landbrug Landzone  

1a Årup, Hedensted 320 m  Beboelses- og forretningsejendom Landzone 

12b Båstrup By, Ø. Snede 150 m  Beboelsesejendom Byzone 

4b Båstrup By, Ø. Snede 300 m  Landbrug Landzone 

2e Gammelsole By, Ø. Snede 275 m Beboelses- og forretningsejendom Landzone 

8a Gammelsole By, Ø. Snede 430 m Beboelses- og forretningsejendom Landzone 

10a Gammelsole By, Ø. Snede 300 m Landbrug Landzone 

7p Gammelsole By, Ø. Snede 480 m  Beboelses- og forretningsejendom Landzone 

8l Gammelsole By, Ø. Snede 440 m  Beboelses- og forretningsejendom Landzone 

41 Gammelsole By, Ø. Snede 495 m Beboelsesejendom Landzone 

13l Gammelsole By, Ø. Snede 480 m Beboelsesejendom Landzone 

29a Gammelsole By, Ø. Snede 500 m Beboelsesejendom Landzone 

12x Gammelsole By, Ø. Snede 490 m Beboelsesejendom Landzone 

12a Gammelsole By, Ø. Snede 415 m Beboelsesejendom Landzone 

11a Gammelsole By, Ø. Snede 365 m Beboelsesejendom Landzone 

10r Gammelsole By, Ø. Snede 325 m Beboelsesejendom Landzone 

11m Gammelsole By, Ø. Snede 360 m Beboelsesejendom Landzone 

11n Gammelsole By, Ø. Snede 365 m Beboelsesejendom Landzone 

12r Gammelsole By, Ø. Snede 425 m Beboelsesejendom Landzone 

12s Gammelsole By, Ø. Snede 440 m Beboelsesejendom Landzone 

12t Gammelsole By, Ø. Snede 445 m  Beboelsesejendom Landzone 

12n Gammelsole By, Ø. Snede 450 m Beboelsesejendom Landzone 

12ag Gammelsole By, Ø. Snede 470 m  Beboelsesejendom Landzone 

12ø Gammelsole By, Ø. Snede 485 m Beboelsesejendom Landzone 

2t Gammelsole By, Ø. Snede 480 m  Beboelsesejendom Landzone 

2x Gammelsole By, Ø. Snede 480 m Beboelsesejendom Landzone 

2v Gammelsole By, Ø. Snede 495 m Beboelsesejendom Landzone 

Tabel 1. Beboelsesejendomme inden for en radius af 500 m til lokalplanens delområde A.  

 

Støj 

Der planlægges efter, at der kan etableres virksomheder inden for delområde A svarende til transport 

tungt erhverv. Disse kan omfattes af miljøklasse 4-7 afhængigt af en konkret vurdering af virksomhe-

den og dens aktiviteter.  

 

Virksomhederne, der etableres i lokalplanområdet, skal som udgangspunkt kunne overholde Miljøstyrel-

sens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomheder jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 

5/1984 om ekstern støj fra virksomheder. Delområde A grænser mod syd, øst og vest op mod landzone, 

mens den mod nord grænser op til delområde B samt eksisterende lokalplanområder, der er udlagt til 

let erhverv og rekreative områder. Ved etablering af virksomheder vil det for både enkeltliggende boli-

ger i det åbne land og boliger i erhvervsområde være områdetype 3 i støjvejledningen, der vil være re-

levant. Se de vejledende støjgrænser i tabel 2.  
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Tabel 2. Vejledende støjgrænser. 

 

 

Langt de fleste af de nærmeste beboelsesejendomme ligger inden for Hedensted Kommunes støjbela-

stede arealer, som følge af støjbelastning fra motorvej E45 på mellem 55-75 dB. Udlægningen til trans-

port tungt erhverv strider således ikke imod gældende støjkortlægning i området. Det vurderes dog, at 

der som udgangspunkt skal ske begrænsning af støjgener ved bl.a. zonering efter miljøklasse, således 

at mere miljøbelastende virksomheder ikke etableres nær beboelsesejendommen inden for lokalplanom-

rådet eller op ad de nærmeste naboer. De fleste ejendomme ligger >300 m fra lokalplangrænsen. Dertil 

kommer, at der skal respekteres en byggelinje 30 m til skel. Det vurderes derfor, at der bør kunne ta-

ges de planlægningsmæssige hensyn i forbindelse med virksomheders placering.   

 

Transporttunge virksomheder såsom lagervirksomhed, oplagsvirksomheder og nogle typer industri hører 

under miljøklasse 4-7. De primære støjgener vurderes at være til trafikrelateret aktivitet såsom til- og 

frakørsel, omlæsning, vask og lignende. Den enkelte virksomhed skal på alle tidspunkter af døgnet så 

vidt muligt overholde de vejledende støjgrænser jf. tabellen ovenfor.  

 

Hvis støjgenerne fra trafik i yderpunkter (natten) udgør en væsentlig belastning af nærmeste naboejen-

domme, kan der stilles vilkår i lokalplanen om, at virksomheder med natteaktiviteter (miljøklasse 6-7) 

forbydes i nærmere angivne zoner. Alternativt udarbejdes zonering i lokalplanen, hvor der ikke må 

etableres visse virksomheder med miljøklasse 6-7 indenfor en afstand af 400-500 m fra beboelsesejen-

domme, medmindre der sikres med støjafskærmende tiltag såsom støjvolde.  

Luft- og lugtemissioner 

Emissioner af støv og luftforurening fra virksomheder reguleres via vilkår i virksomhedens miljøgodken-

delse, såfremt den er godkendelsespligtig, via branchebekendtgørelser og § 42-påbud for ikke godken-

delsespligtige virksomheder. Der vil blive foretaget en konkret vurdering af, om den enkelte virksomhed 

bidrager med en uacceptabel luftimmission i forbindelse med tilsyn med virksomheden. Regulering af 

støv og anden luftforurening fra punktkilder sker vha. B-værdier (immissionsgrænseværdier), mens støv 
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og luftforurening fra diffuse kilder reguleres via. vilkår til indretning og drift. Da lokalplanen fastsætter, 

at der ikke må placeres grundvandstruende erhverv såsom olieoplag i området, vurderes der primært at 

være diffuse luftemissioner fra kørsel med tunge lastvogne.  

 

Lugtgener fra virksomheder reguleres ligeledes via vilkår i en evt. miljøgodkendelse eller ved væsentlige 

gener via § 42-påbud for ikke godkendelsespligtige virksomheder.  

 

Transporttunge virksomheder vil primært have luftemissioner bestående af diffuse lugtgener fra sod og 

udstødningsgasser. Det vurderes, at der kan forekomme støvgener i forbindelse med f.eks. omlæsning 

af produkter, hvis disse udgør tørre materialer, der kan spredes vha. vind. Dette afhjælpes ved f.eks. 

vanding, hvis muligt, f.eks. ved omlæsning af produkter som jord/flis/sand, eller gældende for godken-

delsespligtige virksomheder med vilkår om, at omlastning af lette materialer som f.eks. papir/pap skal 

ske indendørs.  
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