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Afgrænsning af miljøvurdering på LP 1134 og KP tillæg 16

Indledning

Hedensted Kommune udarbejder følgende planforslag: Lokalplan nr. 1134 og Kommune-
plantillæg nr. 16 Regnvandsbassin ved Præstemarken. Kommunen har besluttet, at plan-
forslaget skal suppleres af en miljørapport jf. miljøvurderingsloven1.

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 forven-
tes udført. 

Kommunen skal ifølge miljøvurderingsloven foretage en høring af de berørte myndighe-
der, før der tages endelig stilling til afgrænsningen af miljørapportens indhold.

Et udkast til afgrænsningsnotat skal derfor sendes til de berørte myndigheder, som i
høringsperioden kan komme med bemærkninger til afgrænsningen. Myndigheden
fastsætter en passende frist for, hvornår høringssvar skal være modtaget.

Beskrivelse af planforslaget

Planforslaget har til formål at skabe plangrundlaget for at udlægge et område i Heden-
sted til regnvandsbassin. Arealets afgrænsning ses i Figur 1.

Den største del af området er i dag omfattet af lokalplan 95, og kommuneplanramme 
5.B.32. Lokalplanen giver mulighed for at udstykke til 4 åben-lave boliger. 
Et mindre område ligger i landzone kommuneplanramme 5.R.22.

Bassinet skal bruges i forbindelse med Hedensted Spildevands videre arbejde med at 
gennemføre separatkloakering i Hedensted by, hvor der i dag er et fællessystem, dvs. alt 
spildevand og overfladevand ledes i dag til rensningsanlægget ved Daugård.

1 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK 
nr. 1225 af 25/10/2018).
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Figur 1 Afgrænsning af Lokalplanområde

Afgrænsning og Miljøvurdering

Miljøvurderingen skal indeholde en vurdering og afklaring af følgende punkter fra scree-
ningsskemaet (Bilag 1)

5.1 Overfladevand
5.2 Spildevand
5.3 Vandløb
7.1 Fauna, flora og biologisk mangfoldighed samt søer

For nærmere forklaring og uddybning af vurderingen og eventuelle problemstillinger, se 
de enkelte punkter i Bilag 1.

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 re-
cipienter. 

Recipienten for regnvandet er Tilløb til Torup Bæk, den er i Vandområdeplanen målsat 
med ”God økologisk tilstand”2. Den nuværende samlede økologiske tilstand er jf. Vand-
områdeplanen ”Ringe økologisk tilstand”, på baggrund af den ringe økologiske tilstand for 
fisk og moderat økologiske tilstand for smådyr. Dette skyldes en blanding af flere forskel-
lige påvirkninger, men den hydrauliske overbelastning vurderes at være en væsentligt 
del af problemet.  

Overordnet set er det den potentielt øgede tilledning af overflade vand til Torup Bæk, 
samt spørgsmålet om tilstrækkelig kapacitet til forsinkelse, der udløser kravet om en mil-
jøvurderingsrapport. Samtidig gælder for pkt. 7.1, at det ud over hensynet til vandløbet 
skal sikres, at eventuelle foranstaltninger ikke bliver ødelæggende for vandløbsnære be-
skyttede naturområder.

2 Jf. MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021.http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedi-
rektiv2-bek-2019 

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv2-bek-2019
http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv2-bek-2019
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Grundlag
Datagrundlaget for miljøvurderingen skal være den fremtidige maksimale tilledning til Til-
løbet til Torup bæk. Det skal regnes efter endt separatkloakeringen oplandet, der leder 
overfladevandet til det ønskede bassin. Rapporten skal således tage højde for, hvor stor 
en mængde vand der ville kunne tilledes bassinet, i forbindelse med separatkloakeringen 
af Hedensted.

Det er således vigtigt, at rapporten tager højde for både den samlede mængde af vand 
der ledes til Thorup Bæk og den potentielle maksimale belastning, der vil kunne komme i 
bækken, ved at man ikke længere skal lede vandet væk fra Hedensted, men udlede det 
tættere på kilden. Hidtil er regnvandet fra Hedensted ledt til det kommunale rensnings-
anlæg og videre til Skrædderskov bæk.

Bilag

Bilag 1: Screeningsskema


