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Screening af planens/programmets miljømæssige konsekvenser 

Screening af: Lokalplan nr. 1138 for et erhvervsområde ved JYSK i Uldum

Kort beskrivelse af planen:

Lokalplanen udarbejdes på baggrund af et konkret ønske fra JYSK A/S om at sikre sig mulighed for fremtidige udvidelser. 

Lokalplanen har til formål at udvide det eksisterende erhvervsområde mod nord på matriklen 1bu Uldum By, Uldum. En 
del af lokalplanområdet er allerede planlagt i lokalplan 95. 

Det meste af området er i Kommuneplan 2017-2029 omfattet af erhvervsrammen 6.E.04 – Erhvervsområde ved Jysk. 
En mindre del mod vest er omfattet af erhvervsrammen 6.E.05 – Haurumvej.

Bebyggelse

Planen udlægger to byggefelter til erhvervsbebyggelse. 

Byggefelt A: (ligger indenfor erhvervsrammen 6.E.05 – Haurumvej)

Maks. bebyggelsesprocent: 40% 

Maks. højde: 8,5 meter

Byggefelt B: (ligger indenfor erhvervsrammen 6.E.04 Erhvervsområde ved Jysk)

Maks. bebyggelsesprocent 50% 

Maks. højde: 10 meter

Derudover udlægger planen arealer til jordvold, grønt areal, oplagsareal og vejareal. 

Foruden de udlagte arealer til oplag må der også etableres uoverdækket oplag inden for byggefelterne A og B. Det 
uoverdækkede oplag må etableres med op 12 meters højde inden for byggefelt B og op til 8,5 meter inden for byggefelt A. 
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Jordvold og vej

Planen skal værne områdets naboer mod lys- og støjgener forbundet med lokalplanområdets anvendelse. Der er 
udarbejdet en støjrapport, som viser nødvendigheden af en støjskærm langs områdets sydvestlige afgrænsning på 2 
meters højde. Planen udlægger derfor hér et areal til en jordvold. Arealet er ca. 15 meter bredt og tillader en jordvold med 
op til 4 meters højde. Muligheden for en jordvold op til i alt 4 meters højde mod støjrapportens beviste nødvendighed af 2 
meter, tænkes tilstrækkeligt for at afbode evt. lysgener. 

Såfremt det fremtidigt skulle blive nødvendigt for at overholde støjgrænseværdierne, muliggør planen også opførelse af et 
støjhegn langs områdets nordvestlige afgrænsning. 

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Lars Larsens Vej. 

Vandhåndtering

Lokalplanområdet plages af vand fra et højtstående grundvandsspejl. Grundvandet er samtidigt udpeget som særligt 
sårbart over for nitrat og er indvindingsopland til Kragelund Vandværk. Eksisterende regnvandsbassin inden for lokalplan 
95 er beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens §3 og kan således ikke indgå i vandhåndteringen. Desuden er Uldum Lilleå 
hydraulisk overbelastet og kan ikke tilføres mere vand. Lokalplanens bestemmelser og arealudlæg har derfor haft fokus på 
vandhåndtering med begrænsede muligheder for nedsivning eller udledning til ekstern recipient. På baggrund af disse 
restriktioner er der beregnet et nødvendigt areal på ca. 12.000m2 til regnvandsbassin o.l. Planen udlægger derfor et 
langstrakt grønt areal til vandhåndtering op ad områdets lavtliggende afgrænsning ved Haurumvej. Derudover indeholder 
planen bestemmelser om at der ikke må nedsives forurenet overfladevand fra kørsels- og oplagsarealer. 
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Planlægningsgrundlag

Zonestatus:

Nuværende zonestatus: Byzone og landzone

Fremtidig zonestatus: Byzone

Gældende lokalplan:

Lokalplanområdet omfatter en mindre del af den gældende lokalplan nr. 95 – Nyt erhvervsområde øst for Uldum. Det 
berørte areal aflyses i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 1138. 

Gældende kommuneplan:

Området er i Kommuneplan 2017-2029 omfattet af følgende rammer:

6.E.04 – Erhvervsområde ved Jysk. Rammen udlægger området til erhverv med maks. 
bebyggelsesprocent på 50% af det enkelte jordstykke og maks. bygningshøjde på 45 meter og maksimal 
etageantal på 3. 

6.E.05 – Haurumvej. Rammen udlægger området til erhvervsområde med maks. bebyggelsesprocent på 
40% af det enkelte jordstykke og maks. bygningshøjde på 8,5 meter samt maksimal etageantal på 2. 
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Kommuneplanretningslinjer

Området er i Kommuneplan 2017-2029 omfattet af følgende retningslinjer:

 4.2 Produktionserhverv (dækker en del af området)

 8.1 Potentielt vandlidende område. (dækker en del af området)

 8.2 Klimatilpasningsområder. (dækker en del af området)

 10.4 Geologi (dækker hele området)

 12.2 Stier (dækker hele området)

 Kommuneplantillæg nr. 10 –Grønt Danmarkskort (dækker en mindre del)

Planen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser samt gældende retningslinjer. Der udarbejdes 
derfor ikke kommuneplantillæg.

Gældende Spildevandplan:

Ifølge den gældende Hedensted Spildevandsplan 2015 - 2020 er området udlagt som henholdsvis fremtidigt separat- og 
spildevandskloakeret, samt en mindre del allerede udlagt som spildevandskloakeret.

For den del af lokalplanområdet omfattet af kommuneplanramme 6.E.05 – Haurumvej gælder bestemmelsen fremtidigt 
separatkloakeret. For den del af lokalplanområdet omfattet af kommuneplanramme 6.B.04 – Erhvervsområde ved Jysk 
gælder bestemmelsen fremtidigt spildevandskloakeret samt en mindre del allerede udlagt som spildevandskloakeret. 

Lokalplanen er i overensstemmelse med den gældende spildevandsplan, og der udarbejdes derfor ikke et 
spildevandstillæg. 
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0 – Alternativet

Området er i dag landbrugsjord men udlagt til erhverv i Hedensted Kommuneplan 2017-2029. Såfremt nærværende 
lokalplan ikke gennemføres, vil det kræve en ny planlægning for at muliggøre etablering af erhverv på området. Indtil da 
vil arealet forblive landsbrugsjord, og ikke kunne udnyttes til erhvervsmæssig anvendelse. Det vil samtidigt heller ikke 
være muligt at etablere en støjvold langs den sydvestlige afgrænsning. 

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. 1225 
af 25/10/2018).
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(Afkryds i de relevante kasser med JA/NEJ, og udfyld bilag- og punktnummer)

Ja

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

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

x

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.
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Samlet konklusion af screeningen 

Det vurderes, at den samlede miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter af planforslaget ikke er væsentlige.
Derfor er der ikke krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 
og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018.

Hedensted Kommune har foretaget en screening af planforslaget og har afgjort, at det ikke vil have en væsentlig 
indvirkning på miljøet. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering er truffet på baggrund af lovens § 8, stk. 2, idet 
der planlægges for et projekt, som ikke er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 eller 2.

Lokalplanområdet ligger hovedsageligt i landzone med en mindre del allerede i byzone. Med lokalplanens vedtagelse 
overføres landzonearealet til byzone. 

Miljøscreeningen har vist at lokalplanområdet plages af vand, med begrænsede muligheder for nedsivning og/eller 
udledning bl.a. pga. højt og sårbart grundvand samt tilstødende §3 sø. Planen udlægger derfor et større regnvandsbassin 
langs Haurumvej, hvis areal er dimensioneret til at håndtere lokalplanområdets overfladevand samt klimavand. Samtidigt 
indeholder planen bestemmelser om, at der ikke må nedsives forurenet overfladevand fra vej og oplagsarealer mv. Der må 
gerne anvendes tagpap, men vand fra tage beklædt med tagpap vurderes at være forurenet. Planen vurderes derfor at 
kunne håndtere områdets vandrelaterede problematikker. 

For at afskærme lokalplanområdets naboer mod lys og støjgener udlægger planen et areal til etablering af jordvold. En 
støjrapport for området har bevist nødvendigheden af en minimum 2 meter høj støjskærm langs områdets sydvestlige 
afgrænsning. Dog muliggør planen en forøgning af jordvoldens højde op til 4 meter, for at den samtidigt værner 
naboejendommene mod lysgener. Samtidigt muliggør planen etablering af et støjhegn langs den nordvestlige 
afgrænsning, hvis det fremtidigt skulle blive nødvendigt for at overholde grænseværdierne. Såfremt jordvolden etableres 
med jord fra de matrikler den berører, er den ikke omfattet af listepunkter og bilag i henholdsvis miljøvurderingsloven og 
bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed.

Lokalplanområdet ligger nord for den høje bebyggelse omfattet af lokalplan 95, og er udpeget som område med en 
specifik geologisk bevaringsværdi. 
Planen muliggør dog kun bebyggelse med en maksimal højde på henholdsvis 8,5 meter (Byggefelt A) og 10 meter 
(Byggefelt B). Samtidig muliggøres oplag i en højde af henholdsvis 8,5 meter (Byggefelt A) og 12 meter (Byggefelt B). 
Grundet den tilstødende høje bebyggelse inden for lokalplan 95, vurderes den nærværende plan derfor ikke at skænde 
områdets landskabelige og geologiske særpræg yderligere. Desuden indeholder planen bestemmelser, som skal sikre 
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arkitektonisk sammenhørighed med den eksisterende bebyggelse inden for lokalplan 95. Planens højdebestemmelser 
sikrer samtidigt at Uldum Kirkes beskyttelseslinje respekteres.

Der er ingen husdyrbrug i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet. Syd for lokalplanområdet, er der allerede byzone. Der 
ligger ingen aktive husdyrbrug umiddelbart nord for området. Nærmeste husdyrbrug ligger ca. 1 km nord for det aktuelle 
område. Det vurderes derfor, at der ikke vil være nogen påvirkning fra husdyrbrug, og at husdyrbrug ikke vil blive 
påvirket af den ændrede zonestatus for området.

Lokalplanområdet skal vejforsynes via udbygning af den eksisterende Lars Larsens Vej. Den udbyggede Lars Larsens Vej 
vurderes at kunne håndtere den fremtidige mængde trafik.

Der ca. 1,2 km til nærmeste Natura 2000-område, som er Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær. 
Hedensted Kommune vurderer, at planlægningen på grund af afstanden og den anvendelse, der planlægges for, ikke kan 
medføre en negativ påvirkning af Natura 2000-områder. Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV-arter i 
området. Der er udbredelsesområde for markfirben, sydflagermus, stor vandsalamander og spidssnudet frø samt odder. 
På grund af arealets hidtidige anvendelse vurderes det ikke at være et velegnet levested for disse bilag IV-arter. Derfor 
vurderes det, at planlægningen ikke kan påvirke bilag IV-arter. Som tiltag til at styrke biodiversiteten anbefales det at 
støjvoldene beplantes med vilde blomsterplanter og anlægges af næringsfattigt jord.  

Afgørelsen skal i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) offentliggøres 
med begrundelse og klagevejledning, hvilket sker samtidig med, at planforslaget fremlægges i offentlig høring.

Forudgående høring
Inden afgørelse om miljøvurdering træffes, skal kommunen høre andre berørte myndigheder om, hvorvidt
de mener, at der er anledning til at gennemføre en miljøvurdering af planforslaget. Ved berørt myndighed
forstås en myndighed, som på grund af dens specifikke miljøansvar skal godkende eller give samtykke, tilladelse,
godkendelse eller dispensation, for at planen eller programmet kan realiseres.

Andre berørte myndigheder har i perioden fra den 8. oktober til 22. oktober 2019 haft mulighed for at kommentere 
kommunens forventede afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering af planforslaget, og der er ikke indkommet
bemærkninger, som giver anledning til at miljøvurdere planforslaget.

Klageregler
Der kan klages over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering. 
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Efter § 48, stk. 1, i Bekendtgørelse om lov nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM) kan der klages efter de regler, som planen eller programmet udarbejdes efter.
Afgørelser om miljøvurdering i forbindelse med lokalplanen kan således forelægges Planklagenævnet, jf. planlovens § 58, 
stk. 1, som ændret ved Lov nr. 1658 af 20. december 2016 om Planklagenævnet.

Hvis du vil klage 
Hvis du vil klage over en afgørelse truffet af Hedensted Kommune, skal du indgive klagen via Planklagenævnets 
Klageportal, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk.
Klagen sendes via Klageportalen til Hedensted Kommune.
På Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk, er der en vejledning til, hvordan man klager.

Når du klager, skal du med betalingskort betale et gebyr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er 
betalt.

Klagefrist
Klagefristen er 4 uger fra annoncering af afgørelsen.

Fritagelse for at bruge Klageportalen
Fritagelse for at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til kommunen, senest samtidig med 
klagen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt 
anmodningen imødekommes.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=203447
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185836
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Screeningsskema

Skemaet indeholder selve forundersøgelsen og delkonklusioner for hvert emne. Den samlede konklusion for 
forundersøgelsen findes på side 9 og 10.

Ansvarligt team:

Trafik: Kultur og Fritid:
Industri: Landbrug:
Udvikling og erhverv: Vand og Natur:
Spildevand: By og Landskab:
Drikkevand: Sekretariatet: 
Klimagruppe:

Medfører planen/programmet 
ændringer eller påvirkninger af 
følgende områder? Bemærkning/beskrivelse af fakta Ik
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1. Befolkningens levevilkår

1.1 Trafik

Trafikafvikling 
Risiko for ulykker
Offentlige transportmuligheder

Ingen bemærkninger når adgang etableres fra Lars 
Larsens Vej.

x MSJ/
MS

1.2 Sikkerhed i forhold til brand, 
eksplosion og giftpåvirkning

Der vil ikke være forøget risiko for mennesker, der 
opholder sig i lokalplanområdet.

x SJS/
RPF
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1.3 Støj fra virksomheder og tekniske 
anlæg

Der kan i anlægsfasen forekomme støj i området.

Der er udført en støjredegørelse, dateret den 20. 
september 2019. Redegørelsen viser, at når 
virksomheden er i drift, kan støjgrænserne ved 
boligerne vest for lokalplanområdet overholdes, når 
der etableres en støjskærm på 2 meter i 
lokalplanområdet.

Planen udlægger derfor et areal til støjafskærmende 
jordvold langs lokalplanområdets sydvestlige 
afgrænsning.

For samtidigt at værne naboerne mod lysgener fra 
lokalplanområdet, muliggør planen at jordvoldens 
højde kan forøges til 4 meter i forhold til i de i 
støjredegørelsen nødvendige 2 meter. 

X

x

RPF

MS

1.4 Støj og vibrationer fra trafik og 
jernbane

Ingen bemærkninger når adgang etableres fra Lars 
Larsens Vej.

x MSJ/
MS

1.5 Påvirkning af erhvervsliv Ingen bemærkninger. x MC

1.6 Påvirkning af og fra landbrug

Begrænsninger og gener for landbrug og 
dyrehold

Husdyrbrug kan blive begrænset i deres 
udviklingsmuligheder, hvis byzonen rykker tættere på 
husdyrbruget. Syd for det område, der ønskes 
lokalplanlagt, er der allerede byzone. Der ligger ingen 
aktive husdyrbrug umiddelbart nord for området. 
Nærmeste husdyrbrug ligger ca. 1 km nord for det 
aktuelle område. Det vurderes derfor, at der ikke vil 
være påvirkning fra husdyrbrug, og at husbrug ikke 
vil blive begrænset i deres udviklingsmuligheder.

x AIH

1.7 Boligmiljø

Planens konsekvenser for nærområdets 
beboere 

Det tilstødende boligområde mod vest afskærmes for 
lys- og støjgener via en jordvold langs den vestlige 
afgrænsning.

x MS
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1.8 Sundhedstilstand

Tilgængelighed til opholdsarealer, stier, 
forbindelser og mødesteder

Planlægningen udlægger arealet til erhverv, med 
oplagspladser og tilhørende infrastruktur til tung 
trafik. Det vurderes derfor ikke, at der behov for 
opholdsarealer mv.

x MS

1.9 Fritid

Afstanden til fritidsanlæg og aktiviteter samt 
mulighed for disse

Ingen bemærkninger. x MS

1.10 Påvirkning af sociale forhold

Afstand og forbindelser til offentlig og privat 
service 
Tryghed og kriminalitet

Ingen bemærkninger. x MS

2. Materielle goder

2.1 Arealforbrug Ingen bemærkninger. x MS

3. Klimatiske faktorer

3.1 Følger af global opvarmning

Forhøjet vandstand
Ekstrem regn
Oversvømmelse
Klimahåndteringsområder

Se bemærkning i 5.1.og 5.3 X PNA

3.2 Lokalt niveau

Vind
Sol
Skyggeforhold

Den nye bebyggelse opføres med en maksimal højde 
på 10 meter. Planen udlægger områder til udendørs 
oplagshøjde med op til 12 meters højde. Langs 
lokalplanområdets nordlige og vestlige afgrænsning 
ligger flere bolig-og erhvervsejendomme. 
Planen vurderes dog ikke at være til gene for disses 
vind-, sol- skyggeforhold, da de afskærmes af 
henholdsvis en beplantet jordvold og et langt grønt 
areal. 

x MS
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4. Jordbund

4.1 Jordforurening Der er ikke konstateret jordforurening på arealet, og 
det er ikke omfattet af områdeklassificering.

x LHT

4.2 Råstoffer
Området er ikke udlagt til råstofgraveområde eller 
råstofinteresseområde jf. Region Midtjyllands 
Råstofplan 2016

x AIH

4.3 Geologiske særpræg

Området er omfattet af det geologiske 
interesseområde ”det midtjyske Søhøjland”. Planen 
muliggør bebyggelse der er væsentligt lavere end 
den tilstødende lagerhalsbebyggelse indenfor 
lokalplan 95. Lokalplanområdet vurderes derfor ikke 
yderligere at udviske de geologiske særpræg.

x MS

5. Vand

5.1 Overfladevand

Håndtering
Nedsivning
Udledning
Forsinkelse
Potentielt vandlidende områder

Frigørelse af volumen i eksisterende bassin.
Der vil ikke ske en ændring af spildevandsplanen for 
håndtering af regnvand. Tilladelse til håndtering af 
regnvand skal indhentes forud for byggetilladelse. 
Der vil i den forbindelse blive vurderet på evt. 
miljøkonsekvenser, og stillet relevante vilkår til 
imødekommelse af disse. Se afsnit om vandløb og 
grundvand.

x BLA 
og 
AR

5.2 Spildevand

Håndtering
Evt. spildevandstillæg
 

Det sanitære spildevand vil blive overpumpet til 
rensning på Aale rensanlæg. For at kunne vurdere 
om det kan rummes inden for bestående kapacitet 
skal der være estimat for forventning belastning 
(Antal pe.)  

x

5.3 Vandløb

Påvirkning af vandløb i forhold til 
håndtering af overfladevand

Risiko for forurening

Uldum Lilleå kan ikke tåle en større belastning. Men 
som det ser ud af skitsen, kan vandet fra det nye 
område håndteres langs Haurumvej. 

 x   BLA/
MS

5.4 Grundvand Lokalplanområdet ligger inden for indvindingsopland X RO
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Drikkevandsinteresser 
Indvindingsopland
Boringer

til Kragelund Vandværk og i indsatsområde samt 
nitratfølsomt indvindingområde. Der vil derfor blive 
stillet skrappe krav til evt. nedsivning af 
overfladevand. Der må ikke ske direkte nedsivning af 
overfladevand fra køreveje, oplagsarealer, 
adgangsarealer/stier og parkeringsarealer samt 
tagarealer (tagpap mm.). 
Der kan tillades nedsivning gennem beplantede 
områder, fx græsarealer mm. Det er ligeledes uvist 
om det er muligt at nedsive overfladevand i området.
Regnvandsbassiner skal udføres med tæt 
membran/belægning.
Da der i planen ikke sker nedsivning, men kun 
opbevaring af vand i bassiner til afledning, er 
det med hensyn til grundvandsbeskyttelse ikke 
problematisk.

6. Luft

6.1 Luftforurening

Støv og andre emissioner

I forbindelse med eventuelt byggeri kan der 
forekomme støv i anlægsfasen.

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 ikke beskyttet natur på det planlagte område. 
Området grænser op til en sø som er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens §3. Søen må ikke 
tilstandsændres uden forudgående dispensation.

Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV-
arter i området. Der er udbredelsesområde for 
markfirben, sydflagermus, stor vandsalamander og 
spidssnudet frø samt odder. På grund af arealets 
hidtidige anvendelse vurderes det ikke at være et 
velegnet levested for disse bilag IV-arter. Derfor 
vurderes det, at planlægningen ikke kan påvirke bilag 

X LK
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IV-arter. 

Som et tiltag for at øge den biologiske mangfoldighed 
bør støjvolden på den øst-vest vendte strækning 
etableres som en insektvold af næringsfattigt 
mineraljord og uden pålæggelse af næringsrigt muld. 
Den resterende strækning kan evt. etableres med 
vilde blomsterplanter. Herved fremmes 
biodiversiteten for både planter og insekter bl.a. biller 
og vilde bier.

Markfirben holder bl.a. til på vejskråninger, sten og 
jorddiger og veldrænede løse jordtyper med sparsom 
eller ingen bevoksning.
Etablering af insektvolden vil også skabe en biotop 
for markfirben og fremme forholdene for den.

7.2 Natura 2000 Der ca. 1,2 km til nærmeste Natura 2000-område, 
som er Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær. 
Hedensted Kommune vurderer, at planlægningen på 
grund af afstanden og den anvendelse, der 
planlægges for, ikke kan medføre en negativ 
påvirkning af Natura 2000-områder. 

X LK

8. Landskab

8.1 Overordnede landskabsinteresser

Bevaringsværdige landskaber
Kystnærhedszonen
Skovrejsning

Ingen bemærkninger. x MS

8.2 Beskyttelseslinjer

Åbeskyttelseslinjen
Skovbeskyttelseslinjen
Strandbeskyttelseslinjen

Ingen bemærkninger. x MS
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8.3 Visuel påvirkning på lokalt plan

Udsigt
Indblik
Arkitektonisk udtryk
Lysforurening

Langs lokalplanområdets nordlige afgrænsning mod 
Haurumvej tilstøder forskellige bolig- og 
erhvervsejendomme. Planen udlægger et grønt 
beplantet areal langs Haurumvej. Det grønne areal 
vurderes at afbode for evt. indbliksgener. 
Bebyggelsen anlægges med samme retning som den 
eksisterende lagerhalsbebyggelse. Desuden udføres 
den med materialer og i et farvevalg lig den 
tilstødende bebyggelse. Det vurderes derfor at 
fremtidig bebyggelse vil indgå i en arkitektonisk 
helhed.
For at afskærme nærtliggende bolig og 
erhvervsejendomme mod lyd- og lysgener udlægger 
planen arealer til jordvolde langs områdets vestlige 
afgrænsning.

x MS

9. Kulturarv

9.1 Fortidsminder

Herunder fortidsmindebeskyttelseslinjen
Beskyttede sten- og jorddiger

Ingen bemærkninger. x MS

9.2 Kirker

Herunder byggelinjer, omgivelser og 
fredninger

En meget lille del af området ligger inden for Uldum 
Kirkes byggelinje. Inden for dette område må der 
ikke bebygges i mere end 8,5 meters højde. Planen 
er i overensstemmelse med denne. 

x MS

9.3 Kulturmiljøer, fredninger og 
bevaringsværdige bygninger

Ingen bemærkninger. x MS

9.4 Arkæologiske forhold 

Jordfaste fortidsminder

VejleMuseerne bemærker:

I lokalplanområdet er der i den sydlige del oppe på 
bakken kendskab til en del fortidsminder som for en 
del er udgravet og som fortsætter mod syd, sydøst 
og vest.
Det er sandsynligt, at der kan påtræffes yderligere 
fortidsminder i området, hvorfor VejleMuseerne 
kraftigt anbefaler, at de tidligere undersøgelser 
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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?

suppleres med nye forundersøgelser i de områder, 
der ikke tidligere er arkæologisk forundersøgt.

10. Andet

10.1 Andre faktorer, der er relevante 
ved den pågældende plan

Ingen bemærkninger. x MS

11. Kumulative effekter

11.1 Den samlede påvirkning

Flere enkelte ubetydelige påvirkninger kan 
give en væsentlig samlet påvirkning

Ingen bemærkninger.
x

MS

Behov for miljøvurdering Bemærkninger
Nej Ja

Det vurderes, at den samlede miljøpåvirkning 
inklusive de kumulative
effekter af planforslaget ikke er væsentlige. 
Derfor skal der ikke laves en miljøvurdering.

x


