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Baggrund
Baggrund

Hedensted Spildevand har udarbejdet en overordnet saneringsplan for fælleskloakken i
Hedensted. Arealet ved Præstemarken indgår til forsinkelse af vand. Hedensted Spildevand har
anmodet kommunen om, at udarbejde en lokalplan, der muliggør at Præstemarken 2G kan
eksproprieres, så den kan anvendes til placering af et kommende regnvandsbassin.

Arealet er delvist omfattet af lokalplan nr. 95 Boligområde - Hedensted, der udlægger arealet
til boligformål. Men da det er et af de få arealer, hvor det vil være muligt at etablere et bassin
til forsinkelse af regnvand i forbindelse med kommende kloakseparering af fælleskloakken i
Hedensted by, er det derfor vigtigt for Hedensted Spildevand, at arealet ikke bebygges. 

Området omfatter matriklerne 17ae og 17ha, begge Hedensted By, Hedensted. De ligger inden
for kommuneplanrammerne 5.B.32 og 5.R.22.

Bassinet vil opleves som en del af et rekreativt område.

Forslaget er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens § 23c. Der er gennemført
forudgående indkaldelse af ideer og forslag i perioden 20. august 2019 til 2. september 2019.
Der er ikke indkommet bemærkninger eller forslag i forhøringsperioden.

Der er sideløbende med Kommuneplantillæg nr. 16 udarbejdet en ny lokalplan for området -
Lokalplan nr. 1134 Regnvandsbassin ved Præstemarken, Hedensted.

Natura 2000-områder og beskyttede arter på habitatdirektivets bilag
IV.
Natura 2000-områder er en samlende betegnelse for EU-fuglebeskyttelsesområderne og
EU-habitatområderne. Natura 2000-områderne danner tilsammen et økologisk netværk af
beskyttede naturområder gennem hele EU. Levevilkårene for arterne på habitatdirektivets
bilag IV og på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I skal forbedres, og deres levesteder skal
beskyttes både i og uden for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Kommunen må derfor ikke vedtage planer eller træffe afgørelser, der kan have en negativ
påvirkning af udpegningsgrundlaget for eller integriteten af Natura 2000-områder eller
levesteder, yngle- og rasteområder for dyre- og plantearter på EU’s habitatdirektivs bilag IV.
Alle planer og projekter skal derfor vurderes i forhold til, om de kan medføre en negativ
påvirkning af Natura 2000-områder eller de beskyttede arter på bilag IV.

I dette konkrete tilfælde er der ca. 4,7 km i fugleflugtslinje til nærmeste Natura 2000-område,
som er: Natura 2000 område nr. 78 ’Skove langs nordsiden af Vejle Fjord’, som rummer
Habitatområde nr. 67 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 45. 

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. På grund af arealets
placering og hidtidige anvendelse vurderes det ikke at være et sandsynligt levested for bilag
IV-arter. Derfor vurderes, at planlægningen ikke kan påvirke bilag IV-arter. 

Vurderingen tager udgangspunkt i arealernes nuværende tilstand og den eksisterende viden,
som kommunen er i besiddelse af.
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Ramme
5.B.32

Ramme 5.R.22 Ny ramme 5.T.03

Anvendelse
 

 
 

Generel anvendelse Boligområde Rekreativt område Teknisk anlæg

Specifik anvendelse Boligområde
Større rekreativt
område

Teknisk anlæg,
rekreativt   område

Zonestatus Byzone Landzone Byzone

Bebyggelse  
   

Kommuneplanrammer

 Ny Kommuneplanramme 5.T.03 samt eksisterende rammer 5.B.32 og 5.R.22
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Maksimal
bebyggelsesprocent

30% af det
enkelte
jordstykke

Rammen regulerer
ikke 
 bebyggelsesomfang

Området må ikke
bebygges, bortset fra
mindre bygninger,
der er nødvendige for
områdets anvendelse
til rekreativt område.

Maksimale antal
etager

2
Rammen regulerer
ikke 
 bebyggelsesomfang

Området må ikke
bebygges, bortset fra
mindre bygninger,
der er nødvendige for
områdets anvendelse
til rekreativt område.

Maksimal højde 8,5
Rammen regulerer
ikke 
 bebyggelsesomfang

Området må ikke
bebygges, bortset fra
mindre bygninger,
der er nødvendige for
områdets anvendelse
til rekreativt område.
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5.T.03 - Teknisk anlæg ved Præstemarken

Status
Forslag den 16. marts 2020

Anvendelse
Generel anvendelse er teknisk anlæg
Specifik anvendelse er angivet til nærrekreativt område, tekniske anlæg

Zonestatus
Planlagt zone er byzone

Bebyggelsesomfang
Rammen regulerer ikke bebyggelsesomfang
Området må ikke bebygges, bortset fra mindre bygninger, der er nødvendige for
områdets anvendelse til rekreativt område.

Udstykning
Rammen regulerer ikke udstykning

7



Miljøvurdering
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
(LBK nr 1225 af 25/10/2018), skal det for planer, som fastlægger rammer for fremtidig
anlægstilladelse, klarlægges, hvorvidt der skal foretages en miljøvurdering af de pågældende
planer. Planer skal miljøvurderes, såfremt indvirkningen på miljøet vurderes at være
væsentlig.

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal der
kun gennemføres en miljøvurdering af planer og programmer, hvis planerne må antages at
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Hedensted Kommune har foretaget en vurdering (miljøscreening) af planforslaget i henhold til
§ 8, stk. 1 og besluttet, at planen skal miljøvurderes, da der planlægges for et projekt, som
vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgrænsning af miljøvurderingen

Hedensted Kommune skal ifølge miljøvurderingsloven indlede miljøvurderingen med
en afgrænsning af miljørapportens indhold. Afgrænsningen har til formål at beskrive,
hvilke miljøtemaer, der skal behandles i miljøvurderingen og vil indgå i miljørapporten.
Afgrænsningen af miljørapportens indhold fremgår af dette afgrænsningsnotat. 

I afgrænsningsnotatet beskrives også, hvordan miljøvurderingen af disse temaer
forventes udført. Kommunen skal ifølge miljøvurderingsloven foretage en høring af de
berørte myndigheder, før der tages endelig stilling til afgrænsningen af miljørapportens
indhold. 

Afgrænsningen af miljørapportens indhold er udarbejdet på grundlag af planforslagene
Lokalplan nr. 1134 og Kommuneplantillæg nr. 16.

Hedensted Kommune har ved gennemgangen af planforslagene vurderet, at miljøvurderingen
bør omfatte mulig påvirkning af følgende miljøparametre:

Overfladevand

Spildevand

Vandløb og søer

Fauna, flora og biologisk mangfoldighed

For de øvrige miljøparametre er der ikke vurderet at være sandsynlighed for
væsentlig miljøpåvirkning. Øvrige miljøparametre indgår derfor ikke i miljøvurderingen og
dermed ikke i miljørapporten. I vedlagte skema (se bilag) er det uddybet, hvorfor øvrige
miljøparametre ikke vurderes at medføre væsentlig miljøpåvirkning.

Miljøvurderingen er offentligt fremlagt sammen med planforslagene.

Forudgående høring

Forud for udarbejdelsen af miljørapporten, skal kommunen høre andre berørte myndigheder
om, hvorvidt de mener, at afgrænsningen af miljørapportens indhold er dækkende. Dette
gøres ved fremsendelse af afgrænsningsnotatet. Ved berørt myndighed forstås en myndighed,
som på grund af dens specifikke miljøansvar skal godkende eller give samtykke, tilladelse,
godkendelse eller dispensation, for at planen eller programmet kan realiseres.
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Andre berørte myndigheder har i perioden fra den 10. september til den 24. september 2019
haft mulighed for at kommentere på afgrænsningsnotatet. Der er ikke indkommet
bemærkninger i høringsperioden.

Miljøvurderingen findes her.

Ikke teknisk resumé
Hedensted Spildevand ønsker at etablere et nyt regnvandsbassin ved Præstemarken i
Hedensted.

Separatkloakering af oplandet til regnvandsbassinet vil indebære, at udledning af urenset
husspildevand til vandløbet Tilløb til Torup Bæk i situationer med kraftig regn vil ophøre. Ved
separatkloakering adskilles regnvand og husspildevand i separate systemer og alt spildevand
fra området vil kunne blive afledt til Hedensted Renseanlæg via de eksisterende
kloakledninger.

Regnvandsbassinet er nødvendigt for at tilbageholde og rense regnvandet fra det nye
regnvandssystem inden det udledes i bækken, sådan at vandløbet ikke påvirkes.

Hedensted Spildevand har anmodet Hedensted Kommune om at udarbejde en lokalplan til
placering af regnvandsbassinnet. Inden lokalplanen kan vedtages, skal der udarbejdes en
miljøvurdering af planen.

I henhold til  LBK nr 1225 af 25/10/2018 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og
programmer og af konkrete projekter (VVM) skal kommunen ved udarbejdelse af
lokalplanforslag inddrage en vurdering af, om planen kan få en væsentlig indvirkning på
miljøet.

Formålet med vurderingen er at vurdere den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet,
som en gennemførelse af lokalplanen kan medføre i forhold til den aktuelle miljøtilstand.

Hvis planforslaget antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet, skal der foretages
en miljøvurdering, som kan indgå i planens redegørelse. Hedensted Kommune har besluttet at
der skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen med fokus på påvirkning af: 

overfladevand,

spildevand,

vandløb og søer,

fauna, flora og biologisk mangfoldighed.

Miljøvurderingen skal indeholde en grundig redegørelse og forslag til, hvordan de enkelte
miljøpåvirkninger kan mindskes således, at de ikke vil være til skade for de påvirkede
recipienter. Miljøvurderingen skal beskrive såvel positive, negative og neutrale konsekvenser
for miljøet.

Lokalplan 1134 og kommuneplantillæg 16

Det areal, som Hedensted Forsyning ønsker reserveret til regnvandsbassin ved Præstemarken
er delvist omfattet af gældende lokalplan nr. 95 Boligområde - Hedensted, der udlægger
arealet til boligformål. Planforslaget indebærer at arealanvendelsen ændres, idet anvendelsen
af arealet vil overgå til teknisk anlæg.

Arealet omfatter to matrikler, 17ae og 17ha Hedensted By, Hedensted. Arealet er omfattet af

9



de gældende kommuneplanrammer 5.B.32 og 5.R.22, som ligeledes fastlægger anvendelsen
til boligformål.

For den kommende lokalplan 1134 udarbejdes derfor kommuneplantillæg nr. 16 for et teknisk
anlæg.

Arealet er i dag ubebygget og fremstår som grønt areal.

Indenfor lokalplanområdet ønskes etableret et regnvandsbassin i forbindelse med
separatkloakering af et område i Hedensted by, hvor der i dag er et fællessystem, dvs. at både
spildevand og overfladevand ledes i dag til rensningsanlægget ved Daugård og i situationer
med kraftig regn aflastes systemet ved overløb af opspædet spildevand til Tilløb til Torup Bæk.

Bassinet etableres på matrikel 17ae og 17ha Hedensted By, Hedensted med et volumen på
6.400 m3. Fra bassinet etableres udløb til Tilløb til Torup Bæk.

Vedtagelse af lokalplanforslag 1134 og tillæg 16 til kommuneplanen vil muliggøre
separatkloakering af oplandet til regnvandsbassinnet ved Præstemarken. Separatkloakering af
de områder, der i dag er fælleskloakerede, er en målsætning i spildevandsplanen, idet
separatkloakering indebærer, at spildevandsledningerne ikke overbelastes ved kraftig regn.

Miljømål og miljøstatus

Vandområdeplan

Vandområdeplan 2015-2021 fastlægger miljømålet for vandløb til en god økologisk tilstand.
Ved bedømmelse af den økologiske tilstand i vandløb anvendes i regi af vandplanerne og
vandområdeplanerne en skala som angiver ukendt, dårlig, ringe, moderat, god og høj
tilstandsklasse.

For den kommende planperiode foreligger der en basisanalyse for målsætning og tilstand i
vandløbene, Miljøstyrelsens Webgis, basisanalyse 2019. Målsætningen for vandløbene er her
fortsat god økologisk tilstand. Den samlede økologiske tilstand i vandløbene er klassificeret
som moderat økologisk tilstand som følge af parameteren forekomst affisk i vandløb.

Mht. smådyr (DVFI) er tilstanden i Torup Bæk inkl. tilløb og strækningen i Rhoden Å nedstrøms
god økologisk tilstand.

Tilstanden mht. smådyr i Skrædderskov Bæk ved Hedensted Renseanlæg er med
basisanalysen klassificeret til ringe økologisk tilstand.

Vejle Fjord er i Vandområdeplan 1.11 målsat til god økologisk tilstand. Rhoden Å udløber i den
ydre del af Vejle Fjord, og tilstanden i vandområdet er dårlig økologisk tilstand mht. ålegræs.
Det er primært tilførslen af næringssalte, der har betydning for ålegræs udbredelsesdybde.

Natura 2000-områder

Før udløbet i Vejle Fjord løber Rhoden Å gennem habitatområde 67, Skove langs nordsiden af
Vejle Fjord. Habitatområdet er en del af Natura 2000-område 78, som også omfatter
Fuglebeskyttelsesområde nr. 45. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området er vist
nedenfor.

Natura 2000 planen angiver, at arter og naturtyper skal have en gunstig bevaringsstatus.

10



De væsentligste trusler mod en gunstig bevaringsstatus er tilgroning, uhensigtsmæssig
hydrologi, påvirkning fra landbrugsarealer, næringsstofpåvirkning, invasive arter samt
prædation og forstyrrelse af fugle.

Lokalplanområdet ligger i en afstand på over 5 km fra Natura 2000 området og planen vil ikke
indebære direkte påvirkninger heraf.

§3 beskyttet natur og arter

I tilknytning til Torup Bæk findes en række områder der er beskyttet iht.
Naturbeskyttelseslovens §3.

Nedstrøms lokalplanområdet findes engarealer langs med og mosearealer i umiddelbar
tilknytning til Tilløb til Torup Bæk og Torup Bæk.

Der er ikke registreret forekomst af særligt beskyttede arter, herunder rødlistede arter, Bilag II
og Bilag IV arter i nærområdet for regnvandsbassinnet og Tilløb til Torup Bæk.

Alternativer

Der foreligger ikke forslag til alternativer til placering af regnvandsbassinet ved Præstemarken.
Regnvandsbassinets placering er givet ud fra intentionerne i Spildevandsplanen om at
gennemføre separatkloakering af områder, der i dag er fælleskloakerede. Hvis der
gennemføres separatkloakering af oplandet ved Præstemarken vil der blive behov for at
etablere et regnvandsbassin før udløbet i Tilløb til Torup Bæk.

Hvis det fremlagte planforslag ikke gennemføres (0-alternativ) vil regnvand fra oplandet
fortsat skulle afledes via fælleskloak til renseanlæg. I perioder med kraftig regn vil der derfor
fortsat forekomme aflastninger af fælleskloakken med udledning af urenset spildevand
opspædet med regnvand til Tilløb til Torup Bæk.

Miljøvurdering

Miljøvurderingen er baseret på en faglig udredning af de ændrede udledninger til hhv. Tilløb til
Torup Bæk og Torup Bæk af opspædet spildevand i form af overløb fra spildevandskloak ved
kraftig regn og overfladevand i form af afledning af regnvand fra veje og befæstede arealer.

På baggrund af de ændrede udledninger foretages en vurdering af påvirkningerne af
recipienterne Tilløb til Torup Bæk, Torup Bæk, Rhoden Å og Vejle Fjord. Desuden vurderes
påvirkningen af natur i tilknytning til vandløbet.

Torup Bæk og Tilløb til Torup Bæk

Tilløb til Torup Bæk udløber i Torup Bæk. Tilløbet og Torup Bæk er beskyttede vandløb iht.
Naturbeskyttelsesloven.

Vandplanernes retningslinje for udledning af overfladevand angiver, at hvor der er risiko for
hydrauliske problemer, skal regnbetingede udledninger som udgangspunkt reduceres til
skønnet naturlig afstrømning fra et ubefæstet areal.

Udledning fra det nye regnvandsbassin vurderes at kunne give anledning til risiko for en
hydraulisk påvirkning af Tilløb til Torup Å. På baggrund af en nærmere robusthedsanalyse for
vandløbet vil det kunne fastlægges om der reelt er behov for yderligere forsinkelse af
regnvand, og dermed behov for at vurdere muligheder for at reducere den potentielle negative
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hydrauliske påvirkning.

Ved udledning af regnvand tilføres vandløbet organisk stof i begrænset omfang. Tilløb til Torup
Bæk må forventes væsentligt kumulativt påvirket af regnbetingede udløb fra øvrige oplande.
Vandføringen er relativt lille i forhold til udledning af regnvand og der kan derfor kun forventes
en begrænset fortynding af koncentrationen i den øvre del af vandløbet. Det samme gør sig
gældende for Torup Bæk.

Udledningen fra regnvandsbassinet ved Præstemarken vurderes dog ikke at forringe
vandløbets tilstand væsentligt idet den øgede tilførsel af organisk stof er begrænset og det
vurderes, at de fysiske forhold i vandløbet er relativt gode med hensyn til substrat og gradient
på den øvre del af tilløbet nedstrøms udledningspositionen. Samtidig vil den direkte påvirkning
med opspædet spildevand ophøre, og de hygiejniske forhold vil derfor forbedres tydeligt.

For Torup Bæks øvre, nordlige løb vil en væsentlig overløbsmængde med opspædet spildevand
ophøre, hvis der gennemføres separatkloakering. Belastningen med organisk stof vil her kunne
reduceres. Det vurderes derfor, at disse tiltag vil kunne indebære en positiv påvirkning af
Torup Bæks nordlige løb mht. belastning med organisk stof og muliggøre en forbedring af
tilstanden. Dog vil der også her kunne opstå hydrauliske problemer ved kraftige
regnhændelser, hvor der afledes fra samtlige udløb samtidig.

Hvis der gennemføres separatkloakering i alle oplandene og etableres et regnvandsbassin ved
Præstemarken vil belastningen med organisk stof af Torup Bæk nedstrøms Tilløb til Torup Bæk
reduceres samlet med ca. 757 kg BOD pr. år.

Det vurderes at udledningen af kobber og zink ikke vil give anledning til overskridelse af
gældende miljøkvalitetskrav, idet koncentrationerne ikke vil overskride de niveauer, hvor der
kan forventes påvirkning af vandløbsorganismer. Ligeledes vurderes, at udledningen af
regnvand ikke vil give anledning til overskridelse af miljøkvalitetskrav for bly, idet den
beregnede koncentration er lavere end miljøkvalitetskravet for bly.

Rhoden Å og Skrædderskov Bæk

Etablering af regnvandsbassin ved Præstemarken og gennemførelse af separatkloakering vil
indebære, at mængden af overløb reduceres, og påvirkningen med opspædet spildevand
forventes at ophøre.

For vandløbet Rhoden Å nedstrøms udløbet af renseanlægget reduceres den samlede
belastning med organisk stof. Årsagen til dette er primært ophør af overløb med urenset regn-
og spildevand.

Rhoden Å vil også blive mindre belastet med fosfor mens belastningen med kvælstof
beregningsmæssigt øges lidt.

Vandføringen i Skrædderskov Bæk, som er et lille vandløb, er helt domineret af udledningen
fra Hedensted Renseanlæg. Den reducerede tilførsel af regnvand til bækken udgør en meget
lille del af den tilladte udledning, og det vurderes ikke at kunne indebære en væsentlig
påvirkning af tilstanden i bækken.

Det vurderes samlet, at etablering af regnvandsbassin ved Præstemarken og evt.
gennemførelse af yderligere separatkloakering i oplande herved ikke vil indebære en væsentlig
påvirkning af Skrædderskov Bæk mht. vandføring og belastning med organisk stof set i lyset
af den tilladte udledning fra Hedensted Renseanlæg.

Det vurderes ligeledes samlet, at etablering af regnvandsbassin ved Præstemarken og evt.
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gennemførelse af yderligere separatkloakering i oplande herved ikke vil indebære en væsentlig
negativ påvirkning af Rhoden Å set i lyset af de relativ små ændringer i den årlige belastning
med organisk stof.

Den samlede reducerede belastning med organisk stof ved gennemførelse af separatkloakering
vurderes dog i begrænset omfang at kunne medvirke til at forbedre tilstanden i Rhoden Å
nedstrøms tilløbet fra Torup Bæk og fra renseanlægget via Skrædderskov Bæk.

Vejle Fjord og Habitatnatur

Idet belastning af Rhoden Å nedstrøms Skrædderskov Bæk ikke ændres som følge af planen,
og belastningen af Rhoden Å med organisk stof reduceres, vurderes det, at planen ikke vil
påvirke habitatområdet negativt, herunder arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for
Natura 2000-område Skove langs nordsiden af Vejle Fjord.

Vejle Fjord er i Vandområdeplan 1.11 målsat til god økologisk tilstand. Rhoden Å udløber i den
ydre del af Vejle Fjord, og tilstanden i vandområdet er dårlig økologisk tilstand mht. ålegræs.
Det er primært tilførslen af næringssalte, der har betydning for ålegræs udbredelsesdybde.

Hvis der kun gennemføres etablering af regnvandsbassin ved Præstemarken, og effekten af de
øvrige mulige tiltag ikke indregnes, vil belastningen med kvælstof isoleret set øges med ca.
100 kg kvælstof på årsbasis. Sammenholdes den samlede ændrede belastning med kvælstof
med den samlede belastning af Ydre Vejle Fjord er påvirkningen dog helt ubetydelig idet
fjorden har en årlig belastning på i størrelsesordenen 1.000 ton kvælstof pr. år.

§3 beskyttet natur

Ud fra de karakteriserede naturtyper og terrænforholdene vurderes at udledningen fra
regnvandsbassinet ikke væsentligt vil kunne påvirke beskyttet natur. Truslerne er her primært
tilgroning.

Det vurderes at tilstanden i naturområderne primært vil afhænge af pleje af de vandløbsnære
arealer i form af afgræsning og rydning af pil mv. Det vurderes derfor, at udledningen ikke vil
ændre tilstanden i de beskyttede naturområder.

Beskyttede arter

Der er ikke særligt beskyttede arter i tilknytning til Tilløb til Torup Bæk, herunder bilag IV
arter.

I Natura 2000-området er der bestande af Bæklampret og Isfugl, som begge er anført på
udpegningsgrundlaget for området. Som følge af afstanden til Natura 2000-området vil der
ikke forekomme direkte påvirkninger af Natura 2000-området. Idet planen ikke vil indebære
en væsentlig negativ påvirkning af vandløbene, vurderes ligeledes, at der ikke vil være en
indirekte påvirkning af arter og de naturtyper som udgør deres levesteder.

Miljømæssige foranstaltninger

Lokalplan 1134 og kommuneplantillæg 16 vil muliggøre etablering af et regnvandsbassin ved
Præstemarken. Etablering af regnvandsbassinet er et miljømæssigt tiltag der skal reducere
den hydrauliske påvirkning af recipienten Tilløb til Torup Bæk og indebærer også, at
regnvandet renses før udledning i vandløbet.

Planen giver mulighed for at bassinet etableres med et volumen på 6.400 m3 og et
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vådvolumen på 2.900 m3. Der er med udgangspunkt i dimensioneringen af regnvandsbassinet
foretaget beregninger af den hydrauliske belastning og belastningen med organisk stof og
næringssalte.

Beregningerne viser, at hvis der gennemføres separatkloakering i oplandet til
regnvandsbassinet, vil der kunne opstå risiko for hydraulisk påvirkning af recipienten. Inden
separatkloakering og etablering af regnvandsbassinet skal der derfor foretages en nærmere
vurdering af vandløbets sårbarhed overfor den forventede hydrauliske påvirkning. Hvis der
gennemføres separatkloakering i andre oplande med udløb til den øvre del af Torup Bæk vil der
også her kunne opstå risiko for hydraulisk påvirkning.

Beregningerne viser desuden, at etablering af regnvandsbassinet ikke kan forventes at have
en væsentlig negativ påvirkning af tilstanden i vandløbene Tilløb til Torup Bæk samt nedstrøms
Torup Bæk, Rhoden Å og Vejle Fjord, herunder Natura 2000-område 78 Skove langs nordsiden
af Vejle Fjord.

Etablering af spildevandskloak i oplandet til regnvandsbassinet vil betyde, at udledning af
urenset spildevand i situationer med kraftig regn vil ophøre. Dette vil have en positiv effekt på
vandløbet og de hygiejniske forhold.

Afbødende tiltag

Mulige tiltag for at reducere den hydrauliske påvirkning er eksempelvis en øget bassinkapacitet
og neddrosling af udløb. Etablering af et større bassin vil dog forudsætte at der tilvejebringes
yderligere areal til etablering af regnvandsbassinnet.

Tilbageholdelse af regnvand opstrøms i oplandet ved regnbede, udlægning af arealer til
midlertidig opstuvning og evt. indskudte bassiner i oplandet vil kunne reducere spidsbelastning
med regnvand i perioder med kraftig regn.

Etablering af nedsivning i oplandet vil kunne reducere den mængde regnvand, der tilføres
regnvandsbassinet.

Mulige tiltag på udløbssiden er en vandløbsregulering med tilpasning af vandløbsprofil,
herunder dobbeltprofil og evt. udlægning af lavtliggende arealer langs vandløbet til periodevis
kontrolleret opstuvning.

En tilbagetrukket udledning fra regnvandsbassinnet vil ligeledes kunne være en mulighed,
sådan at vandet efter passage af bassinet kan strømme ud på terrænet mellem bassin og
vandløb, og derfra ud i vandløbet. Herved opnås både en tilbageholdelse og yderligere
rensning samt evt. spredning i udstrømningen til vandløbet.

Der er med lokalplanforslaget ikke truffet beslutning om at gennemføre afbødende tiltag men
mulighederne undersøges nærmere i tilknytning til projektering af regnvandsbassinet og inden
separatkloakering gennemføres.

Overvågning

Der er ved miljøvurdering af Lokalplan 1134 ikke fundet behov for etablering af særskilt
overvågning.

Hedensted Kommune fører løbende tilsyn med vandløbene og tilstanden i de §3 beskyttede
naturområder. Desuden gennemføres overvågning af de vandløb, som er optaget i
Vandområdeplanen, hvor statens overvågning omfatter bl.a. tilstanden for fisk, vandplanter og
smådyrsfaunaen samt vandløbenes kemiske tilstand.
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Den samlede miljøvurdering findes her.

Miljøscreeningsskema
Miljøscreeningsskema findes her.
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Klagevejledning til miljøvurdering
Der kan klages over kommunens afgørelse om at udarbejde miljøvurdering. I følge § 48 stk. 2
i Miljøvurderingsloven (Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM) - Jf. lovbek. nr. 1225 af 25. oktober 2018), kan myndighedens afgørelse, som
træffes ved gennemførelsen af en miljøvurdering efter § 8, stk. 1, påklages efter reglerne
fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet udarbejdes i henhold til.

Afgørelser om miljøvurdering i forbindelse med kommuneplantillæg 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 kommunens afgørelse om at udarbejde miljøvurdering, 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.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen om at udarbejde en miljøvurdering offentligt
bekendtgøres.

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.
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Offentliggørelse
Inden byrådet vedtager et kommuneplantillæg endeligt, skal
forslaget til kommuneplantillæg sendes i offentlig høring,
således at borgerne kan sætte sig ind i forslaget og
få mulighed for at komme med bemærkninger og
ændringsforslag.

Når byrådet har vurderet de indkomne bemærkninger og
ændringsforslag, kan kommuneplantillægget vedtages
endeligt. 

Et forslag kan ikke vedtages endeligt, hvis en myndighed efter
Lov om planlægning § 28 har modsat sig dette skriftligt over
for byrådet. Forslaget kan først vedtages, når der er opnået
enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer.

Offentlig høring
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 16 var udsendt i offentlig
høring i perioden 31. marts 2020 til 26. maj 2020. 

Hedensted Kommune har modtaget 2 høringssvar i
høringsperioden. Høringssvarene har ikke givet anledning til
ændringer ved den endelige vedtagelse af planen.

Yderligere spørgsmål
Du er velkommen til at kontakte os med eventuelle spørgsmål
til indholdet i kommuneplantillægget.

Hedensted Kommune - Plan og Udvikling

Niels Espes Vej 8

8722 Hedensted

Planogudvikling@hedensted.dk
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Vedtagelse
Kommuneplantillæg nr. 16 er endeligt vedtaget af Hedensted Byråd den 24. juni 2020 og
offentliggøres efter reglerne herom i Lov om planlægning §§ 30 -31.

På byrådets vegne

Kasper Glyngø                                        Steinar Eggen Kristensen

Borgmester                                              Kommunaldirektør
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