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1.

INDLEDNING OG BAGGRUND
Ifølge "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" skal Hedensted Kommune, efter høringen af forslaget til Kommuneplanen er gennemført, udarbejde en sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøvurderingen og høringen har påvirket planen og beslutningen om at vedtage planen. Der skal redegøres for følgende:
1) hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet,
2) hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i
betragtning,
3) hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller vedtagne program er
valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og
4) hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen eller
programmet.

2.

INDARBEJDELSE AF MILJØHENSYN I KOMMUNEPLANEN
Hedensted Kommune lagde med forslag til Kommuneplan 2017-2029 op til ændringer i 82 kommuneplanrammer, 24 retningslinjer og 15 ændringer i kortudpegninger. Ændringsforslagene imødekommer byrådets ønske om at understøtte vækst i kommunen, men samtidig øge beskyttelsen af naturen, landskaberne og grundvandet.
Ændringsforslagenes påvirkning på miljøet er blevet vurderet, og det er vurderet at enkelte ændringer, kan få væsentlige eller moderate påvirkninger på nogle miljøemner, som f.eks. grundvandet eller landskabet.
Hvor der i miljøvurderingen er vurderet mulighed for væsentlige eller moderate miljøpåvirkninger, er
der stillet forslag om justeringer i rammer og rammebestemmelser (kaldet afbødende foranstaltninger), som vil kunne minimere eller helt undgå negative miljøkonsekvenser ved at gennemføre kommuneplanen.
Miljøvurderingen har også været årsag til løbende justeringer i kommuneplanforslaget, idet miljøvurderingen er foretaget parallelt med udarbejdelsen af planforslaget.
Efter offentlighedsfasen er der foretaget en række justeringer af kommuneplanen ud fra et miljøhensyn. Af disse justeringer er der ingen, som kræver særskilt miljøvurdering, idet alle har karakter af
afbødende foranstaltninger, hvis formål er at minimere eller undgå negative miljøpåvirkninger.
Af bilag I fremgår de ovennævnte konkrete justeringer.

2.1

Alternativer
Miljørapporten fastlægger 0-alternativet som den situation, hvor forslag til kommuneplan 2017-2029
ikke vedtages, og Kommuneplan 2013-2025 fortsat er gældende.
I offentlighedsfasen er der ikke fremlagt alternative forslag til hele eller dele af det fremlagte kommuneplanforslag, og der har ikke været grundlag for at vurdere andre alternativer. Samlet set vurderes Kommuneplan 2017-2029 at være det bedste alternativ frem for videreførelse af Kommuneplan 2013.

3.

BEHANDLING AF HØRINGSVAR

3.1

Offentlig høring og høringssvar
Hedensted Kommuneplan har været i offentlig høring i perioden 1. februar til 29. marts 2018.
Gennem den offentlige høring er der fremsendt ca. 63 høringssvar fra borgere og interesseorganisationer. De indkomne høringssvar kan ses på bilag II, hvor forvaltningen har forholdt sig til hvert enkelt høringssvar.
Af bilag II fremgår alle indkomne bemærkninger til forslag til Kommuneplan 2017-2029, samt forvaltningens vurdering af hver enkelt.

3.2

Dialog med de statslige myndigheder
I høringsfasen har en dialog med de statslige myndigheder samt bemærkninger fra øvrige interessenter (offentlige og private) foranlediget forslag til yderligere justeringer.
Af bilag I fremgår de ovennævnte konkrete justeringer

3.3

Justeringer i kommuneplanen
Af bilag I fremgår de ovennævnte konkrete justeringer. Af disse justeringer er der ingen, som kræver særskilt miljøvurdering.

4.

OVERVÅGNING
Overvågning af de enkelte miljøemner vil i høj grad ske gennem eksisterende ordninger og den kommende fysiske planlægning af områderne:


Opfølgning af, om ændringerne har den forventede miljøpåvirkning, vil ske løbende
gennem planlægning og konkret gennem næste planstrategi og den efterfølgende
kommuneplanrevision



Overvågning af beskyttet natur vil ske i forbindelse med en gennemgang af § 3-områdernes udbredelse og tilstand. Gennemgangen vil ske i løbet af en 10-årig periode
for at komme hele kommunen igennem



Opfølgning af udviklingen af lokalbyer vil ske i forbindelse med udarbejdelse og administration af lokalplaner.

