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Screening af planens/programmets miljømæssige konsekvenser 

Screening af: Lokalplan nr. 1123 og spildevandplanstillæg nr. 13 

Kort beskrivelse af planen:

Lokalplanen omfatter matr. nr. 24ae, 24am, 24ab, 24an og 24ag, Stubberup By, Løsning. Den planlagte udvikling tager 
udgangspunkt i udviklingsplanen ’Løsning – en stationsby skifter spor’. 

Lokalplanområdet ligger centralt i Løsning, hvor det er afgrænset af Jernbanegade mod øst, Frederiksbergvej mod vest og 
eksisterende boligområder mod nord og syd, som vist på kortet længere nede. 

Lokalplanen omfatter et areal på ca. 0,8 hektar, og er beliggende i byzone. Området består i dag af blandet bolig og erhverv, som 
omfatter en tankstation, vaskehal, nedlagt vinduesfabrik, liberalt erhverv og boligformål. Lokalplanområdet er omgivet af boliger, 
hovedsagligt parcelhuse, men også etageboliger. Formålet med lokalplanen er at udlægge området til boliger i form af tæt-lav 
bebyggelse.

Hedensted Kommune har opkøbt bebyggelsen inden for lokalplanafgræsningen, hvor den eksisterende bebyggelse nedrives. I stedet 
vil der blive opført almene boliger, se principskitse. 
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Planlægningsgrundlag

Zonestatus:

Nuværende zonestatus: Byzone

Fremtidig zonestatus: Byzone

Gældende lokalplan:

Området omfattet af nærværende planlægning er ikke tidligere lokalplanlagt. 

Gældende kommuneplan:

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme 5.B.14, Frederiksbergvej - Jernbanegade, der udlægger arealet til blandet 
boligområde. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanrammen, der tillader en maksimalt bebyggelsesprocent på 40, 
maks. 2 etager og en maksimalt bygningshøjde på 8,5 meter.    

Gældende Spildevandplan:

Lokalplanområdet er i gældende Spildevandplan udlagt som fælleskloakeret. Der udarbejdes et spildevandstillæg, hvor området 
ændre status fra fælleskloakeret til planlagt spildevandskloakeret.

0 – Alternativet

Såfremt lokalplanen ikke gennemføres vil 0-alternativet være den eksisterende anvendelse til erhverv og liberalt erhverv. Området 
er udlagt til boligformål i kommuneplanen, der er derfor kun mulighed for at etablere boliger inden for lokalplanområdet. Der kan 
derfor ikke laves nye erhvervsformål.   

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. 448 af 
10/05/2017) 
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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 
el. 2 (§8 stk. 1 nr. 1)
Bilag: ________
Nr: ______

Sætter planen rammer for 
fremtidige anlægs-tilladelser 
(§ 8 stk. 2 nr. 2)

Ja 

XJa 

Ingen miljøvurdering (§ 
33).
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Samlet konklusion af screeningen 
Det vurderes, at den samlede miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter af planforslaget er ikke 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. 448 af 10/05/2017.

Lokalplanområdet ligger inden for Løsning Vandværks indvindingsopland, hvortil det støder op til en indvindingsboring ejet af 
Løsning Vandværk. En ændring af arealanvendelsen fra erhverv til boliger må betragtes som en forbedring, i forhold til sikring af 
vandværkets kildeplads, det udgør derfor ikke en risiko for vandværkets indvinding.  

Lokalplanområdet er i dag beliggende i byzone, hvilket det forsat vil være. Der vil ikke være nogen påvirkning fra husdyrbrug, og at 
husdyrbrug heller ikke vil blive påvirket af lokalplanen. Området er i kommuneplanen udlagt til blandet boligområde, hvor 
lokalplanområdet er omgivet af boliger, hovedsagligt parcelhuse, men også etageboliger og tæt-lav, det vurderes derfor at 
planlægningen vil have en naturlig indpasning. Lokalplanen udlægger et grønt fællesareal med plads til aktiviteter og stiforbindelser. 
Der er fra lokalplanområdet gode forbindelser til skole, institutioner samt fritidsaktiviteter, derudover er der planlagt en ny tunnel 
under jernbanen. Der bør i planlægningen sikres, at der etableres en stiforbindelse til tunnelen. 

Lokalplanen vil ikke medføre en væsentlig ændring i trafikafviklingen, dertil bliver området busbetjent (regionalbus) med forbindelse 
til Horsens, Hedensted og Vejle. 

Lokalplanområdet er omfattet af spildevandsplanen, hvor området er udlagt som fælleskloakeret. Det formodes, at tilledningen af 
den forøgede mængde husspildevand kan rummes inden for det samlede systems kapacitet. Der er en væsentlig risiko for 
spildevand på terræn, særlig i området langs med Frederiksbergvej, men også langs Jernbanegade. En forøgelse af tilledning af 
regnvand til fællessystemet vil forgøre denne risiko. Der skal derfor udarbejdes et spildevandstillæg til Spildevandsplanen, hvor 
lokalplanområdet ændre status fra fælleskloakeret til spildevandskloakeret. Alt regnvand skal håndteres på overfladen og nedsives 
inden for lokalplanområdet.

Der er ved lokalplanområdet flere vandsamlinger/lavning (Blue Spots), hvor der i nærområdet er registeret flere skybrudsskader, 
hvilket gør det nødvendigt, at etablere LAR-løsninger inden for lokalplanområdet til forsinkelse og nedsivning. Regnvandet skal ledes 
væk fra de befæstede overfalder til et nedsivningsanlæg eller lignende, hvor det skal filteres inden det nedsives af hensyn til 
indvindingsboringen.  
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Matrikelnummer 24am og 24ae Stubberup By, Løsning er kortlagt på vidensniveau 2, idet der er en konstateret forurening. 
Forureningen er overfladisk og vil blive oprenset, således den ikke udgør en sundhedsrisiko eller forurener grundvandet ved 
nedsivning.

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

Afgørelsen skal i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer offentliggøres med begrundelse og klagevejledning, 
hvilket sker samtidig med, at planforslagene 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 14. maj til den 28. maj 2018 haft mulighed for at kommentere kommunens
forventede afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering af planforslagene og der er ikke indkommet
bemærkninger, som giver anledning til at miljøvurdere planforslagene.

Klageregler
Der kan klages over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering. 
Efter § 48 stk. 1 i bekendtgørelse om lov nr. 448 af 10. maj 2017 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 lokalplan kan således forelægges Planklagenævnet jf. Planlovens § 58 stk. 1, som ændret ved lov nr. 
1658 af 20. december 2016 om Planklagenævnet.

Hvis plan eller program ikke er udarbejdet i henhold til lov eller pågældende lov ikke giver mulighed for klage kan myndighedens afgørelse for så vidt 
angår retlige spørgsmål, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 16 stk. 2, som ændret ved 
lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=190145
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185836
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185836
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186018
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Hvis du vil klage 
Planklagenævnet
Hvis du vil klage over en afgørelse, truffet af Hedensted Kommune, skal du indgive klagen via Planklagenævnets Klageportal, som du finder et link til 
på www.borger.dk og www.virk.dk.
Klagen sendes via Klageportalen til Hedensted Kommune.
På hjemmesiden 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.

Miljø- og Fødevareklagenævnet:
Hvis du vil klage over en afgørelse, truffet af Hedensted Kommune, skal du indgive klagen via klageportalen. Klageportalen tilgås via 
www.borger.dk eller www.virk.dk. 
På Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk  er der link til klagenævnets hjemmeside.
Klagen sendes via Klageportalen til Hedensted Kommune.

Vejledning om, hvordan man skal logge på klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk. På Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside 
www.nmkn.dk findes information om, hvordan man klager via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel eller ved 
giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises klagen.

Klagefrist
Klagefristen er 4 uger fra annoncering af afgørelsen.

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

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

Skemaet indeholder selve forundersøgelsen og delkonklusioner for hvert emne. Den samlede konklusion for forundersøgelsen findes på side 3

Ansvarligt team:

Trafik: Kultur og Fritid:

Industri: Landbrug:

Udvikling og erhverv: Vand og Natur:

Spildevand: By og Landskab:

Drikkevand: Byggeservice:

Sekretariatet: Klimagruppe:

Kan planen/programmet 
medfører ændringer eller 
påvirkninger af:
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1. Befolkningens levevilkår
1.1 Trafik Trafikafvikling: Der forventes ikke en væsentlig øget 

trafik som følge af projektet. 
x MSJ
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Trafik afvikling 
Risiko for ulykker
Offentlige Transportmuligheder

Ulykker: Der forventes ikke øget risiko for ulykker.
Offentlig transport: Regional busrute med stoppested 
umiddelbart ud for udstykningen på Frederiksbergvej.

1.2 Sikkerhed i forhold til 
brand, eksplosion og 
giftpåvirkning

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

x RPF

1.3 Støj fra virksomheder og 
tekniske anlæg

Det eksisterende autoværksted/tankanlæg, på 
Frederiksbergvej 25, vil blive fjernet.

Det vurderes derfor, at der ikke er risiko for 
støjgener ved boligerne. 

x NSJ

1.4 Støj og vibrationer fra 
trafik og jernbane

Nærmeste punkt på udstykningen ligger 150 m fra 
jernbanen. Ifølge miljøstyrelsens støjkortlægning for 
større jernbaner ligger lokalplanområdet uden for 
grænseværdierne for støj (under 55-60 dB). Der bør 
derfor ikke være nogle udfordringer. 

x MSJ

1.5 Påvirkning af erhvervsliv Ingen påvirkninger x MC

1.6 Påvirkning af og fra 
landbrug

Begrænsninger og gener for 
landbrug og dyrehold

Området er i dag byzone, fremtidig status er også 
byzone. Der er ca. 150 m fra området til nærmeste 
dyrkede landbrugsareal. Det vurderes derfor, at der 
ikke vil være nogen påvirkning fra husdyrbrug, og at 
husdyrbrug heller ikke vil blive påvirket af 
lokalplanen. 

x AIH

1.7 Boligmiljø

Planens konsekvenser for 
nærområdets beboere 

Området er beliggende i kommuneplan 
rammeområde 5.B.14, som er udlagt til blandet 
boligområde.

De tidligere bygninger på ejendommen har været 
anvendt til værksted, lager og enfamiliehus.
Lokalplanområdet er omgivet af boliger, hovedsagligt 
parcelhuse, men også etageboliger og tæt/lav 
bebyggelse.

Lokalplanområdet ønskes udlagt til boliger i form af 

x KAB



Miljøscreeningsskema v1 Sagsnr.: 01.02.00-P16-2-18 KS: AMH
Udgivelsesdato: 4. juli 2018 Sagsbehandler: Lene Thorgaard Godkendt den: 4. juli 2018 Side 11 af 16

tæt-lav bebyggelse.
Det er vurderet, at planen ikke ændret områdets 
karakter for nærområdets beboere.

1.8 Sundhedstilstand

Tilgængelighed til 
opholdsarealer,
Stier, forbindelser og 
mødesteder

Lokalplanen udlægger et grønt fælles areal. 

Der er planlagt en ny tunnel under jernbanen. Der 
bør sikres stiforbindelse fra lokalplanområdet til 
denne tunnel, så der også bliver adgang til grønne 
områder øst for jernbanen.

x

x

NSJ

LK

1.9 Fritid

Afstanden til fritidsanlæg og 
aktiviteter samt mulighed for 
disse

Afstand til nuværende stadion er 1 km. Afstand til 
Løsning Skoles boldhal er ca. ½ km. Der er mulighed 
for aktiviteter i foreninger som f.eks. Løsning 
Idrætsforening, Løsning Badmintonklub, Løsning 
Gymnastikforening m.fl.

x IS

1.10 Påvirkning af sociale 
forhold

Afstand og forbindelser til 
offentlig og privat service 

Tryghed og kriminalitet

Der er cirka 700 meter til skole og 1000 meter til 
børnehave. 

Der er busstoppested i nærheden, med forbindelse til 
Horsens, Hedensted og Vejle.

x NSJ

2. Materielle goder
2.1 Arealforbrug Ingen påvirkninger x NSJ

3. Klimatiske faktorer
3.1 Følger af globalt 
opvarmning

Forhøjet vandstand
Ekstrem regn
Oversvømmelse
Klimahåndterings områder

Forhøjet vandstand
 intet

Ekstrem regn
 risiko for vand på terræn flere steder (blue 

spot) både ved 50 mm og 100 mm regn. 
Oversvømmelse

 Væsentlig risiko for spildevand på terræn fra 
fælleskloak. Særligt i områder langs 
Frederiksbergvej, men også langs 

x NR
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Jernbanegade. Sundhedsrisiko.
Klimahåndterings områder

 Intet
Varme

 Plant skyggegivende træer af klimarobuste og 
hjemmehørende arter

Vandskader
 I perioden 2010 – 15 har forsikring og pension 

registreret flere vandskader i nærområdet 
(skybrudsskader)

Der vil i planlægningen blive taget højde for de 
overstående problematikker. 

NSJ

3.2 Lokalt niveau

Vind
Sol
Skyggeforhold

Kommuneplanens rammeområde 5.B.14 tillader en 
bebyggelsesprocent på maksimalt 40, maksimal 2 
etager og maksimalt bygningshøjde på 8,5 meter.
Det er er vurderet, at lokalplanens udlagte areal giver 
mulighed for, at opføre bebyggelse på grunden, som 
sikre tilfredsstillende lysforhold for ejendommens 
bebyggelse og nabobebyggelse.

x KAB

4. Jordbund
4.1 Jordforurening Matr. 24am og 24ae Stubberup By, Løsning er 

kortlagt på vidensniveau 2, idet der er en konstateret 
forurening. Sag om kortlægning samt 
forureningsrapport er relateret. 

Forureningen er overfladisk og vil blive oprenset, 
således den ikke udgør en sundhedsrisiko eller 
forurener grundvandet ved nedsivning. 

x LHT

NSJ

4.2 Råstoffer Området er ikke udlagt til råstofområde eller 
råstofinteresseområde i Region Midtjyllands 
Råstofplan 2016.

x AIH

4.3 geologiske særpræg Lokalplanområdet er i kommuneplanen udlagt som 
specifik geologisk bevaring, hvor området ligger i 
Løsning Hedeslette. Værdifulde geologiske 
landskabstræk, deres indbydes overgange og 

x NSJ
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sammenhænge skal sikre. 

Lokalplanområdet er et eksisterende og udbygget 
område med en central beliggenhed. Det vurderes 
derfor at den fremtidige anvendelse ikke vil påvirke 
det geologiske særpræg. 

5. Vand
5.1 Overfladevand

Håndtering
Nedsivning
Udledning
Forsinkelse
Potentielt vandlidende områder

Da der er erkendte problemer med opblandet 
spildevand fra fælles kloak på terræn skal det sikres 
at der ikke sker en forøgelse af tilledning af regnvand 
til systemet.  

Såfremt det overholdes formodes det at lokalplanen 
er neutral i forhold til nuværende tilstand 

x AR

5.2 Spildevand

Håndtering
 

Området er omfattet af spildevandsplanen. 
Det formodes at tilledning af den forøgede mængde 
husspildevand vil være inden for det samlede 
systems kapacitet. 

x AR

5.3 Vandløb og søer

Påvirkning af vandløb og søer i 
forhold til håndtering af 
overfladevand

Risiko for forurening

Nærmeste vandløb findes ca 500 m øst for 
lokalplanområdet. Vandløbet er beliggende øst for 
ejendommene Skolegade 7-17, 8723 Løsning. 
Lokalplanområdet er fælleskloakeret og 
lokalplanformålet (boliger) vurderes ikke at få nogen 
væsentlig indvirkning på vandløb i området.
Ingen beskyttede søer inden for 500 m fra LP-
området.

x SM

5.4 Grundvand

Drikkevandsinteresser 
Indvindingsopland
Boringer

Nabomatriklen 24 ah, Jernbanegade 44, ejes af 
Løsning Vandværk. De har en indvindingsboring 
liggende her. Vandværket og de øvrige boringer 
ligger på Jernbanegade 7D. Hele lokalplanområdet 
ligger i Løsning Vandværks indvindingsopland, samt 
inden for 300 meter zonen omkring vandværkets 
boringer.

En ændring af arealanvendelsen fra erhverv til boliger 
må betragtes som en forbedring i forhold til sikring af 

x PSV
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vandværkets kildeplads. 

Vær opmærksom på benzinsalgsanlægget, hvor der 
tilsyneladende er udført en forureningsundersøgelse. 
Der kan fortsat være en forurening, som både af 
hensyn til vandværket og de kommende boliger, i så 
fald bør fjernes.

6. Luft
6.1 Luftforurening

Støv og andre emissioner

Det eksisterende autoværksted/tankanlæg, på 
Frederiksbergvej 25, vil blive fjernet.

Det vurderes derfor, at der ikke er risiko for 
luftforurening.

x NSJ

7. Natur
7.1 Fauna, flora og Biologisk 
mangfoldighed

Naturbeskyttelseslovens § 3
Bilag 4 arter
Spredningskorridorer 
Fredskov
Lavbundsarealer

Der er ikke registreret beskyttet natur efter 
naturbeskyttelseslovens § 3 på området.

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. 

x LK

7.2 Natura 2000 Der ca. 7,5 km til nærmeste Natura 2000-område, 
som er nr. 236 Bygholm Ådal. 
Indenfor en afstand af 9,5 km ligger yderligere et 
Natura 2000 område, som er nr. 77 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

Lokalplanområdet er i dag bebygget, og vil derfor 
ikke medføre en påvirkning af de landskabelige 
interesser.  

x NSJ
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Kystnærhedszonen
Skovrejsning

8.2 Beskyttelseslinjer

Å-beskyttelseslinjen
Skovbeskyttelseslinjen
Strandbeskyttelseslinjen

Der er ingen beskyttelseslinjer inden for 
lokalplanområdet. 

x NSJ

8.3 Visuel påvirkning på lokalt 
plan

Udsigt
Indblik
Arkitektonisk udtryk
Lysforurening

Det forventes at de planlagte boliger vil bidrage 
positivt visuelt, hvor der sikres et ensartet udtryk.  

x NSJ

9. Kulturarv
9.1 Fortidsminder

Herunder 
fortidsmindebeskyttelseslinjen
Beskyttede sten og jorddiger

Ingen bemærkninger x NSJ

9.2 Kirker

Herunder byggelinjer, 
omgivelser og fredninger

Ingen bemærkninger x NSJ

9.3 Kulturmiljøer, fredninger 
og bevaringsværdige bygninger

Ingen bemærkninger x NSJ

9.4 Arkæologiske forhold 

Jordfaste fortidsminder

VejleMuseerne oplyser, at der er ikke kendskab til 
fortidsminder i lokalplanområdet. Området er på 
nuværende tidspunkt helt bebygget, og en stor del er 
planeret og befæstet, derfor vurderes det ikke, at der 
er nogen forhøjet risiko for at gøre fund af 
fortidsminder.

x NSJ

10. Andet
10.1 Andre faktorer, der er Ingen bemærkninger x NSJ
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* Der tages i betragtning indvirkninger 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 værdifuld og sårbart er det område, som kan blive berørt?
 Hvor længe varer indvirkningen? Er den reversibel?
 Er der fare for menneskers sundhed og miljøet?

relevante ved den pågældende 
plan

11. Kumulative effekter
Den samlede påvirkning. Flere 
enkelte ubetydelige 
påvirkninger kan give en 
væsentlig samlet påvirkning

Det vurderes, at der ikke er kumulative 
effekter/ingen påvirkninger. 

x NSJ

Behov for miljøvurdering Bemærkninger Nej Ja

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

X


