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Screening af planens/programmets miljømæssige konsekvenser 

Screening af: spildevandplanstillæg nr. 11

Kort beskrivelse af planen:

Dette tillæg til spildevandsplanen er udarbejdet for at danne plangrundlag for udvidelse af eksisterende regnvandsbassin i 
forhold til den øgede regnvands-mængde. Samtidig deles kloakopland HS32 i to selvstændige kloakoplande med udledning 
til henholdsvis Smedebæk og Bjørnkærgrøft. Endelig udtages et mindre kommunalt ejet areal af planlagt kloakopland, da 
arealet er en grus-vej der ikke afvandes til Hedensted Spildevands system.

Baggrunden for planændring og bassinudvidelse er, at det er teknisk vanske-ligt at lede regnvand fra Industrivænget til 
den planlagte recipient, Smedebæk. Samtidig vil det af hensyn til udledningstilladelse være optimalt, at udnytte det 
eksisterende bassin der udleder regnvand fra et eksisterende kloakopland til Bjørnkær Grøft.

Planlægningsgrundlag

Zonestatus:

Nuværende zonestatus: Byzone

Fremtidig zonestatus: Byzone

Gældende lokalplan:

Lokalplan 29 og 29a, ingen af dem aflyses i forbindelse med projektet.

Gældende kommuneplan:

Kommuneplan 2013 – 2025 ramme 3.E.09

Gældende Spildevandplan:

Hedensted Kommunes Spildevandsplan 2015 – 2020, opland HS32. Der oprettes en nyt opland HS37 i forbindelse med 
dette tillæg til Spildevandsplanen.

0 – Alternativet
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Hvis planen ikke føres ud i livet, kan man ikke udvide Industrivænget, da man ikke vil kunne aflede regnvandet. 

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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(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

Nej

 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 : ___2_____
Nr: ___11c___

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

Ja X

Ja 

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 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.

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 august 2017 til september 2017 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. 
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.
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.

Hvis du vil klage 
Der kan klages over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet af 

• ansøgeren, 
• Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord 
• enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen, 
• klageberettigede foreninger og organisationer.

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=190145
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=190145
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186018
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Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på www.hedensted.dk. Klagefristen er fire uger efter datoen for offentliggørelse. Klagefristen 
regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor 
klagefristen udløber.

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende Klageportalen. Klageportalen tilgås via 
www.borger.dk eller www.virk.dk. Der er direkte link til disse steder via forsiden af nævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 

Vejledning om hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk 
samt på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. På www.nmkn.dk kan klager finde information om, hvordan man klager via 
Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Miljø- og 
Fødevareklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra 
annonceringsdatoen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Klagegebyret er for 2017 
fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om 
gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. 
Gebyret tilbagebetales, hvis 
• klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
• klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
• klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- 
og Fødevareklagenævnets kompetence.

Klagefrist
Klagefristen er 4 uger fra annoncering på kommunens hjemmeside om vedtagelsen af
planen.

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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Screeningsskema

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

Trafik afvikling 
Risiko for ulykker
Offentlige Transportmuligheder

Der ændres ikke på trafikafviklingen i forbindelse 
med tillægget.

x
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1.2 Sikkerhed i forhold til 
brand, eksplosion og 
giftpåvirkning

Ikke relevant x

1.3 Støj fra virksomheder og 
tekniske anlæg

Ikke relevant x

1.4 Støj og vibrationer fra 
trafik og jernbane

Ikke relevant x

1.5 Påvirkning af erhvervsliv Mere sikker afledning af overfladevand x

1.6 Påvirkning af og fra 
landbrug

Begrænsninger og gener for 
landbrug og dyrerhold

Ikke relevant

x

1.7 Boligmiljø

Planens konsekvenser for 
nærområdets beboere 

Mere sikker afledning af overfladevand x

1.8 Sundhedstilstand

Tilgængelighed til 
opholdsarealer,
Stier, forbindelser og 
mødesteder

Ikke relevant

x

1.9 Fritid

Afstanden til fritidsanlæg og 
aktiviteter samt mulighed for 
disse

Ikke relevant

x

1.10 Påvirkning af sociale 
forhold
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Afstand og forbindelser til 
offentlig og privat service 

Tryghed og kriminalitet

Ikke relevant

Ikke relevant

x

x

2. Materielle goder
2.1 Arealforbrug Ikke relevant x

3. Klimatiske faktorer
3.1 Følger af globalt 
opvarmning

Forhøjet vandstand
Ekstrem regn
Oversvømmelse
Klimahåndterings områder

Beliggende udenfor udsatte områder. Det udvidede 
bassin, vil være med til at aflaste ved ekstrem regn.

X
X
X
X

3.2 Lokalt niveau

Vind
Sol
Skyggeforhold

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

X
X
X

4. Jordbund
4.1 Jordforurening Er beliggende udenfor områdeklassificeret område, 

og V1 og V2 kortlagte grunde.
x

4.2 Råstoffer Nærmeste råstofområde er beliggende 5,5 km væk. x

4.3 geologiske særpræg Beliggende i område med morænreler x

5. Vand
5.1 Overfladevand

Håndtering
Nedsivning
Udledning
Forsinkelse
Potentielt vandlidende områder

Med planen, sikres en bedre håndtering af 
overfladevand, ved udvidelse af bassinet, vil der ske 
den forsinkelse, som er nødvendig af hensyn til 
recipienterne. 

X
X
X
X
X
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5.2 Spildevand

Håndtering
 

Der er ingen ændring af spildevandshåndteringen. X

5.3 Vandløb og søer

Påvirkning af vandløb og søer i 
forhold til håndtering af 
overfladevand

Risiko for forurening

Da udledningen nu sker til Bjørnkær Grøft i stedet for 
Smedebæk, vurderes det at være en forbedring, da 
overfladevandet fra området, naturligt vil strømme 
med Bjørnkær Grøft, hvis det ikke skulle gennem 
regnvandsbassin. 

Smedebæk som tidligere har været recipient for 
udledningen, vil blive mindre belastet, nu hvor der 
ledes en mindre regnmængde til.

X

x

5.4 Grundvand

Drikkevandsinteresser 
Indvindingsopland
Boringer

OD opland
Er ikke beliggende i indvindingsopland
Nærmeste boring er Dgu nr. 117.556, som er 
beliggende 390 m fra bassinet.

X
X
X

6. Luft
6.1 Luftforurening

Støv og andre emissioner Ikke relevant. x

7. Natur
7.1 Fauna, flora og Biologisk 
mangfoldighed

Naturbeskyttelseslovens § 3
Bilag 4 arter
Spredningskorridorer 
Fredskov
Lavbundsarealer

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. 

7.2 Natura 2000 Der ca. 7.500 meter til nærmeste Natura 2000-
område, som er Habitatområde: Skove langs 
nordsiden af Vejle Fjord. 
Indenfor en afstand af 7.500 meter ligger yderligere 

x
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et Natura 2000 område, som er fuglebeskyttelse: 
Skovområde ved Vejle Fjord. 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. 

8. Landskab
8.1 Overordnede 
landskabsinteresser

Bevaringsværdige landskaber
Kystnærhedszonen
Skovrejsning

Der er ingen overordnede landskabsinteresser 
indenfor området, eller umiddelbare nærhed.

X
X
X

8.2 Beskyttelseslinjer

Å-beskyttelseslinjen
Skovbeskyttelseslinjen
Strandbeskyttelseslinjen

Der er 1,1 km – så ikke relevant
Der er 860 m – så ikke relevant
Ikke relevant

X
X
X

8.3 Visuel påvirkning på lokalt 
plan

Udsigt
Indblik
Arkitektonisk udtryk
Lysforurening

Udvidelsen af bassinet, vil visuelt har lille betydning, 
da det ikke er et nyt element i området.

X
X
X
X

9. Kulturarv
9.1 Fortidsminder

Herunder 
fortidsmindebeskyttelseslinjen
Beskyttede sten og jorddiger

Nærmeste er 2,8 km væk – så ikke relevant X
x

9.2 Kirker

Herunder byggelinjer, 
omgivelser og fredninger

750 m til nærmeste område – så ikke relevant X
X
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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?

9.3 Kulturmiljøer, fredninger 
og bevaringsværdige 
bygninger

Der er 1,7 km til fredning
x

9.4 Arkæologiske forhold 

Jordfaste fortidsminder Ikke relevant, ingen i stor omkreds af området. x

10. Andet
10.1 Andre faktorer, der er 
relevante ved den pågældende 
plan x

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

x

Behov for miljøvurdering Bemærkninger Nej Ja

Miljøet vil ikke blive påvirket negativt pga. planen. x


