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Offentlig høring
Lokalplaner udarbejdes for at sikre udvikling i et lokalt område
samt for at give borgerne indsigt og mulighed for indflydelse
på kommunens planlægning. I en lokalplan fastsættes
bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere af et
konkret område. Bestemmelserne uddyber, hvordan bl.a.
arealer, nye bygninger, veje, mv. skal placeres og udfærdiges
inden for et bestemt område.

Inden byrådet vedtager en lokalplan endeligt, skal forslaget til
lokalplanen 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 lokalplanen vedtages endeligt. Herefter
har den bindende virkning for grundejere og brugere i
området.

Offentlig Høring
Forslag til lokalplan 1134 var udsendt i offentlig høring i
perioden fra den 31. marts 2020 til den 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 lokalplanen.

Hedensted Kommune - Plan og Udvikling

Niels Espes Vej 8

8722 Hedensted

planogudvikling@hedensted.dk

Tlf: 7975 5606
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Baggrund for Lokalplanen
I Hedensted Spildevands overordnede saneringsplan for fælleskloakken i Hedensted, indgår 
ejendommen matr.nr. 17ha Hedensted By, Hedensted som et areal til etablering af et
regnvandsbassin til forsinkelse af regnvand.

Matr.nr. 17ha er i dag omfattet af lokalplan 95, der udlægger arealet til boligformål. Arealet er
et af de få tilbageværende ubebyggede arealer, hvor det vil være muligt at etablere et bassin
til forsinkelse af regnvand i forbindelse med den kommende kloakseparering af fælleskloakken
i Hedensted By.

Baggrunden for lokalplanen er således at ændre lokalplangrundlaget for matr.nr. 17ha
Hedensted By, Hedensted, så der skabes grundlag for at gennemføre en ekspropriation til
virkeliggørelse af planen.

Eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger i den sydlige del af Hedensted ved Præstemarken. Lokalplanområdet
grænser mod vest op til boligområdet ved Toruplunden, mod nord op til boligområdet ved
Præstegårdsvej og mod syd op til en sti ved boligområdet ved Bækketoften. Mod øst
afgrænses lokalplanområdet af den offentlige vej Præstemarken og et grønt landzoneareal
langs med Tilløb til Torup Bæk.

Lokalplanområdets placering og omgivelser

Lokalplanområdet består af to ejendomme; matr.nr. 17ha og 17ae begge Hedensted By,
Hedensted, og har en samlet størrelse på ca. 1,7 ha. Matr.nr. 17ha er i privat eje, mens
matr.nr. 17ae ejes af Hedensted Spildevand A/S. (Se evt. Kortbilag 1 - Matrikelkort).

Området er ubebygget og henligger i græs. På matr.nr. 17ae findes en del træer. I den sydlige
del af planområdet løber Tilløb til Torup Bæk som et frit vandløb med tilløb i rør i den vestlige
del af området.
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Områdets nordlige del set fra Præstemarken         Områdets sydlige del set fra stien
                                                                           ved Bækketoften
 
 
 

 
Rørtilløbet i den vestlige del af planområdet         Tilløb til Torup Bæk set fra vest i planområdet
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Formålet med lokalplanen
Formålet med lokalplanen er at udlægge lokalplanområdet til regnvandsbassin for Hedensted
Spildevand med tilhørende tekniske anlæg.

Formålet er desuden at udlægge arealet til rekreativt formål i græs med lavt plejeniveau. Det
rekreative areal indeholder desuden arealer til opstuvning i forbindelse med
skybrudshændelser.
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Lokalplanens indhold
Lokalplanen giver mulighed for at etablere et regnvandsbassin med permanent vandspejl med
tilhørende skråningsanlæg, ind- og udløbsbygværker, brønde, ledninger mv.

Nedenfor er vist en illustration med de kommende forhold i området. Den endelige udformning
og dimensionering af regnvandsbassinet sker i forbindelse med projektering af anlægget.

Illustrationsplan
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Trafikale forhold
Lokalplanområdet vejbetjenes fra Præstemarken. Der etableres en intern servicevej til drift af
bassinet langs den nordlige del af lokalplanområdet. Den interne vej etableres i grus,
græsarmering eller lignende permeabel belægning.

Derudover etableres der ikke veje eller stier i området.

Terrænregulering
Der kan ske de nødvendige terrænreguleringer i forbindelse med anlæggelse af
regnvandsbassinet. Regnvandsbassinet skal etableres med flade skråningsanlæg med anlæg
på max. 1:5.

Snit (nord-syd) gennem lokalplanområdet med det nye anlæg. (Tryk på billedet for mere læsbar
udgave af snittet.)

Rekreative arealer
Hele lokalplanområdet, skal have karakter af rekreativt areal i græs med lavt plejeniveau.
Området langs med Tilløb til Torup Bæk får desuden funktion som opstuvningsareal for
oplandet i forbindelse med skybrudshændelser. Opstuvningsarealerne fremstår i det daglige
som tørre arealer og som en del af de rekreative arealer.

De store træer på matrikel 17ae Hedensted By, Hedensted skal i videst muligt omfang
bevares.

 

Kladde

Lokalplan 1134 - Regnvandsbassin ved Præstemarken i HedenstedSide 6



Oversigtskort
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Bestemmelser
I henhold til Lov om planlægning, lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 med senere
ændringer, fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.
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§ 1 Formål
Lokalplanens formål er at sikre

at der kan etableres et teknisk anlæg i form af et regnvandsbassin.

at området kan anvendes til rekreative formål, herunder opstuvningsarealer.
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§ 2 Område- og zonestatus
§ 2.1
Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 17ha og 17ae
Hedensted By, Hedensted, samt alle matrikler, som udstykkes efter lokalplanens endelige
vedtagelse. 

§ 2.2
Matr.nr. 17ha Hedensted By, Hedensted er beliggende i byzone og forbliver i byzone efter
lokalplanens endelige vedtagelse.

Matr.nr. 17ae Hedensted By, Hedensted er beliggende i landzone. Ved lokalplanens endelige
vedtagelse overføres matr.nr. 17ae Hedensted By, Hedensted til byzone.
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§ 3 Arealanvendelse
§ 3.1
Lokalplanområdet må kun anvendes til regnvandsbassin og areal til rekreativt formål.
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§ 4 Udstykninger
§ 4.1
Inden for lokalplanområdet kan der ske matrikulære ændringer, herunder udstykning af
regnvandsbassinet.
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§ 5 Veje, stier og parkeringsforhold
§ 5.1
Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Præstemarken i princippet som vist på kortbilag 2.

§ 5.2
Der etableres en intern vej til brug ved drift og vedligeholdelse af regnvandsbassinet.

Den interne vej skal etableres i permeabel belægning, som f.eks. grus eller græsarmering.
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§ 6 Tekniske anlæg
§ 6.1
Der skal etableres et regnvandsbassin med permanent vandspejl med en placering i princippet
som vist på kortbilag 2.

§ 6.2
Arealet omkring Tilløb til Torup Bæk skal anvendes som opstuvningsareal i forbindelse med
skybrudshændelser. Opstuvningsarealet er vist på kortbilag 2.

§ 6.3
Eksisterende ledningsanlæg skal respekteres eller omlægges efter ledningsejernes anvisninger.

§ 6.4
Der må ikke etableres permanent belysning i lokalplanområdet.
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§ 7 Bebyggelsens omfang og placering
§ 7.1
Der må etableres mindre bygninger med et samlet areal på op til 50 m², der er nødvendige for
områdets anvendelse. Derudover må der ikke opføres bebyggelse inden for lokalplanområdet.
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§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden
§ 8.1
Bebyggelse skal udføres i mørkegrønne eller sorte farver. 

Kladde

Lokalplan 1134 - Regnvandsbassin ved Præstemarken i HedenstedSide 16



§ 9 Ubebyggede arealer
§ 9.1
Der kan ske de nødvendige terrænreguleringer i forbindelse med anlæg af arealer til
regnvandshåndtering (regnvandsbassin og opstuvningsarealer).

Regnvandsbassinets skråninger skal etableres med anlæg på max 1:5.

§ 9.2
Der må ikke opsættes hegn omkring regnvandsbassinet.

§ 9.3
Inden for lokalplanområdet må de ubebyggede arealer ikke anvendes til oplag og henstilling
af campingvogne, både og ikke indregistrerede køretøjer.

§ 9.4
I lokalplanområdet må der ikke ske langtidsparkering.

§ 9.5
Den del af arealet der ikke anvendes til bassinareal, udlægges i græs med lavt plejeniveau.

Etablering af beplantning mod naboejendomme sker i overensstemmelse med hegnslovens
bestemmelser.
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§ 10 Forudsætning for ibrugtagning af ny
bebyggelse
§ 10.1
Ingen bestemmelser.
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§ 11 Aflysning af lokalplan og servitutter
§ 11.1
Servitut tinglyst d. 12.12.1996 aflyses iht. planlovens § 15, stk. 2 nr. 20, for så vidt angår den
del der er en tilstandsservitut.

Ad §
Servitutten indeholder følgende sætning:

"Indtil videre skal arealet henligge som have og mark eller græsningsarealer, til varetagelse af
rekreative formål for ejerne."

Denne del af servitutten er en tilstandsservitut, der aflyses iht. Planlovens § 15, stk. 2 nr. 20.

§ 11.2
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med nærværende
lokalplan, fortrænges ifølge Lov om planlægning § 18.

Ejere og bygherrer må selv sikre sig et overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for
bygge- og anlægsarbejder. Vær opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er
tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes.

§ 11.3
Med vedtagelsen af denne lokalplan ophæves Lokalplan nr. 95 for det område, der berøres af
lokalplan nr.  1134.
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Redegørelse
Ifølge Lov om planlægning § 16 skal en lokalplan indeholde en redegørelse for, hvordan
lokalplanen forholder sig til anden planlægning for området. Dermed sikres det, at de mange
forskellige interesser i den fysiske planlægning overvejes og afspejles i plandokumenterne på
det helt lokale niveau.

Blandt andet indeholder Lov om planlægning særlige krav til lokalplaner i kystnære eller
støjbelastede områder, hvor der skal redegøres for konsekvenserne af lokalplanens
gennemførelse og eventuelle foranstaltninger, der kan afværge uhensigtsmæssig
miljøpåvirkning.

Redegørelsen skal også klarlægge, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser
eller dispensationer fra andre myndigheder end byrådet.

I det følgende redegøres for anden planlægning og lovgivning, der er gældende i
lokalplanområdet, samt hvordan der tages hensyn til det i lokalplanen.
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Redegørelse for kommuneplan 2017-2029
Ifølge Lov om planlægning § 16 skal en lokalplan indeholde en redegørelse for, hvordan
lokalplanen forholder sig til kommuneplanen. Dermed sikres det, at de mange forskellige
interesser i den fysiske planlægning overvejes og afspejles i plandokumenterne på det helt
lokale niveau.

I henhold til Lov om planlægning kan kommunen selv udarbejde, godkende og administrere
lokalplaner, når de er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Lokalplanområdet er ifølge Hedensted Kommuneplan 2017–2029 beliggende i rammeområde
5.B.32, der er udlagt til boligområde og rammeområde 5.R.22, der er udlagt rekreativt
område.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanenrammerne, da lokalplanen
udlægger arealet til et teknisk anlæg i form af regnvandsbassin. På den baggrund udarbejdes
der et kommuneplantillæg i forbindelse med lokalplanen.

Illustration af de eksisterende kommuneplanrammer 5.B.32 og 5.R.22 samt ny
kommuneplanramme 5.T.03.

Se kommuneplantillægget her.
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Retningslinje 3.1 Større fritids- og idrætsanlæg
Den sydlige del af lokalplanområdet er registreret som en del af det rekreative område, der
ligger i tilknytning til golfbanen.

Med lokalplanen vil området fortsat fremstå som rekreativt område, og karakteren af området
ændres ikke. Lokalplanen er derfor i overensstemmelse med retningslinjen.

Temaet "rekreativt areal" (grøn farve) vist sammen med lokalplanområdet.
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Retningslinje 6.1 Støj
Hele lokalplanområdet ligger inden for den fælles planlægningszone for støj.

Følgende retningslinjer i Kommuneplan 2017-2029 vedrørende den fælles planlægningszone
for støj er relevante for nærværende lokalplan:

6.1.2 I den fælles planlægningszone for støj må der ikke planlægges områder til støjfølsom
anvendelse, før det er dokumenteret, at det samlede støjniveau er acceptabelt.

Da lokalplanområdet ikke overgår til støjfølsom anvendelse, idet lokalplanområdet allerede er
planlagt til støjfølsom anvendelse, ses dokumentationskravet herigennem at være opfyldt.
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Retningslinje 7.1 Grønt Danmarkskort
En del af lokalplanområdet er omfattet af Det Grønne Danmarkskort.

Med Det Grønne Danmarkskort prioriteres den overordnede naturindsats i kommunen og
varetager naturbeskyttelsesinteresserne og de rekreative interesser i forhold til byudvikling,
byggeri og anlæg.

Følgende retningslinjer i Kommuneplan 2017-2029 vedrørende Det Grønne Danmarkskort er
relevante for nærværende lokalplan:

7.1.7 Der må ikke etableres byggeri og anlæg eller foretages indgreb, som forringer tilstanden
for Særlige naturbeskyttelsesområder eller Økologiske forbindelser, som er eksisterende
beskyttet natur.

7.1.9 Områder udpeget til Potentielle naturområder eller Potentielle økologiske forbindelser
skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg, som kan forringe mulighederne for, at
naturværdierne og arternes spredningsveje bevares og udbygges.

7.1.10 Hvis nye anlæg, herunder tekniske anlæg, veje med videre, nødvendigvis skal placeres
inden for Økologiske forbindelser eller Potentielle økologiske forbindelser, skal det vurderes
om, der er behov for at stille krav om etablering af faunapassager eller andre tiltag, for at
sikre overlevelse og udbredelse af særligt beskyttede arter og naturtyper samt sikre hensynet
til en mere sammenhængende natur.

7.1.14 Klimahåndteringsprojekter og rekreative projekter skal som udgangspunkt berige
naturtilstanden, og må ikke forringe tilstanden af eksisterende naturområder væsentligt.

Med lokalplanen opretholdes området omkring Torup Bæk, som et rekreativt areal med
opstuvningsareal til skybrudshændelser, hvilket understøtter Det Grønne
Danmarkskort. Regnvandsbassinet etableres delvist inden for en potentiel økologisk
forbindelse, men det vurderes, at karakteren af området ikke ændres væsentligt, og
at lokalplanområdet fortsat opfylder hensynet til en sammenhængende natur med mulighed
for udbredelse af fauna og flora. Det vurderes, at lokalplanen er i overensstemmelse med
retningslinjen.
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Temaet "Det Grønne Danmarkskort", som omfatter naturbeskyttelsesinteresser, potentielle
naturbeskyttelsesinteresser, økologiske forbindelser samt potentielle økologiske forbindelser, er
vist med grønt sammen med lokalplanområdet.
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Retningslinje 7.3 Lavbundsarealer og vådområder
En del af lokalplanområdet er registreret som lavbundsareal/lavbundsareal, der kan
genoprettes.

Lavbundsarealer danner overgang mellem vandområderne og de tørre landområder, og de kan
derfor være vigtige levesteder for karakteristiske planter og dyr.

Følgende retningslinjer i Kommuneplan 2017-2029 vedrørende Lavbundarealer er relevante for
nærværende lokalplan:

7.3.1 Lavbundsarealer skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg, som kan forhindre, at
det naturlige vandstandsniveau kan genskabes, eller som kan forringe muligheden for at
styrke det vilde dyre- og planteliv.

7.3.2 Lavbundsareal, der kan genoprettet skal friholdes for byggeri og anlæg, som kan
forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes.

7.3.3 Nye anlæg, herunder tekniske anlæg, veje med videre, der nødvendigvis skal placeres
på lavbundsarealer, skal udformes, så muligheden for naturgenopretning på lavbundsarealet i
øvrigt ikke går tabt. Anlægget skal udformes, så det kan tåle en forøget vandstand.

Regnvandsbassinet placeres i den nordlige del af lokalplanområdet, mens den sydlige del af
lokalplanområdet, herunder området omkring Torup Bæk, fortsat fremstår som rekreativt areal
med opstuvningsareal til skybrudshændelser. Lokalplanen ændrer ikke væsentligt ved
områdets karakter som lavbundsareal og det vurderes, at lokalplanen er i overensstemmelse
med retningslinjen.

Temaerne "Lavbundsareal" (turkis, fuld farve) og "Lavbundsarealer, der kan genoprettes" (turkis
skravering) vist sammen med lokalplanområdet.
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Retningslinje 8.1 Potentielt vandlidende områder
En del af lokalplanområdet er registreret som potentielt vandlidende område.

I et potentielt vandlidende område, kan der være risiko for forhøjet grundvandsstand.

Følgende retningslinjer i Kommuneplan 2017-2029 vedrørende potentielt vandlidende områder
er relevante for nærværende lokalplan:

8.1.1 Før de lokaliteter i de potentielt vandlidende arealer anvendes til andre formål end det
eksisterende, anbefales det at undersøge konkret, om lokaliteten er påvirket eller risikerer at
blive påvirket af forhøjet sekundær grundvandsstand.

Det vurderes, at den planlagte anvendelse til regnvandsbassin med tilhørende rekreativt areal
ikke vil blive påvirket af en eventuel forhøjet grundvandsstand. Det vurderes, at lokalplanen er
i overensstemmelse med retningslinjen.

Temaet "Potentielt vandlidende område" (grøn farve) vist sammen med lokalplanområdet.
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Retningslinje 8.2 Klimatilpasningsområde
Hele lokalplanområdet er udpeget som klimatilpasningsområde med risiko for oversvømmelse
fra kloaknettet.

Følgende retningslinjer i Kommuneplan 2017-2029 vedrørende klimatilpasningsområder er
relevante for nærværende lokalplan:

8.2.3 Hensigtsmæssig håndtering af overfladevand skal fremtidssikre byudviklingsområder og
landzonebebyggelser mod ødelæggelser og værditab på en måde, som ikke væsentligt
påvirker lavbunds- og vådområders biologiske værdi, og muligheden for at genoprette
lavbundsarealer til vådområder. Naturområder i byudviklingsområder skal bevares med et
mangfoldigt og varieret dyre- og planteliv.

8.2.4 Tekniske anlæg kan normalt ikke tillades lokaliseret i klimatilpasningsområder. Hvor et
anlæg nødvendigvis skal placeres i klimatilpasningsområder, skal anlægget udformes, så det
ikke hindrer eller begrænser områdets funktion til håndtering af store vandmængder.
Anlægget skal i så fald indrettes, så det kan tåle periodevise oversvømmelser.

Med lokalplanen imødekommes netop problemerne med øget regnvand i Hedensted, idet
lokalplanens formål er at udlægge området til regnvandsbassin til forsinkelse af
regnvand samt opstuvningsarealer til håndtering af skybrudshændelser. Lokalplanen er derfor i
overensstemmelse med retningslinjen.
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Retningslinje 10.1 Landskab
En mindre del af lokalplanområdet er indeholdt i registreringen af større sammenhængende
landskaber.

Større sammenhængende landskaber er landskaber, der er behov for at beskytte på grund af
de fysiske og visuelle sammenhænge mellem de bevaringsværdige landskaber, fordi de er
potentielt værdifulde og/eller fordi de er eller ønskes uberørt af byudvikling og tekniske anlæg.

Følgende retningslinjer i Kommuneplan 2017-2029 vedrørende landskab er relevante for
nærværende lokalplan:

10.1.1 De større sammenhængende landskaber skal som hovedregel friholdes for byggeri,
anlæg, støj og menneskeskabt lys. Hvor byggeri eller anlæg tillades, skal byggeriet besidde en
høj arkitektonisk kvalitet og samspillet med landskabet prioriteres højt.

Lokalplanen giver ikke mulighed for opførelse af byggeri på over samlet 50 m2 eller etablering
af anlæg, der er kilde til støjgener. Derudover etableres der ikke permanente lyskilder i
området. Regnvandsbassinet etableres på et areal, der er omgivet af bebyggelse på tre sider
og det vurderes, at etablering af et regnvandsbassin ikke ændrer oplevelsen af landskabet.

Det vurderes, at lokalplanplanen er i overensstemmelse med retningslinjen.

Temaet "Større sammenhængende landskab" vist med grøn skravering sammen med
lokalplanområdet.
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Retningslinje 10.2 Skovrejsning
En stor del af lokalplanområdet er registreret som et område, hvor skovrejsning er uønsket.

Da lokalplanen ikke udlægger området til skov, er lokalplanen i overensstemmelse med
retningslinjen.

Temaet "Skovrejsning uønsket" (grøn skravering) vist sammen med lokalplanområdet.
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Retningslinje 10.4 Geologi
Hele lokalplanområdet er udpeget som område med geologiske bevaringsværdier.

Følgende retningslinjer i Kommuneplan 2017-2029 vedrørende områder med specifik geologisk
bevaring er relevante for nærværende lokalplan:

10.4.1 Værdifulde geologiske landskabstræk, deres indbyrdes overgange og sammenhænge,
skal sikres.

Området er udpeget som geologisk interesseområde; Løsning Hedeslette. Det vurderes, at
etableringen af et regnvandsbassin ikke slører de geologiske interesser, og lokalplanen er
dermed i overensstemmelse med retningslinjen.
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Lokalplanens konsekvenser for nærområdet
Visuel påvirkning
Lokalplanområdet er i dag et ubebygget græsareal ejet af hhv. private lodsejere og Hedensted
Spildevand.

Den eksisterende lokalplan 95 giver mulighed for opførelse af åben-lav bebyggelse i den
nordlige del af lokalplanområdet. 

Med virkeliggørelsen af nærværende lokalplan vil området fortsat være et lysåbent areal og
det vurderes, at det visuelt ikke vil have de store konsekvenser for de omkringboende.

Trafikal påvirkning
I etableringsfasen vil der være anlægsarbejde med entreprenørmaskiner mv. Anlægsarbejdet
foregår i dagstimerne, så det vurderes, at de omkringboende ikke vil blive generet i væsentlig
grad deraf.

Når regnvandsbassinet er etableret vil der i forbindelse med driften og vedligeholdelsen deraf,
være en minimal trafikal belastning i forbindelse med græsslåning, rensning af brønde mv.
Heller ikke dette vurderes at genere de omkringboende i væsentlig grad.
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Eksisterende lokalplan og servitutter
Eksisterende lokalplan
En del af lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende Lokalplan 95, der udlægger
området til boliger og rekreativt areal.

Med vedtagelsen af nærværende lokalplan, ophæves Lokalplan 95 inden for lokalplangrænsen.

Servitutter
Der er tinglyst en servitut d. 12.12.1996 om forbud mod salg, pantsætning, retsforfølgning
mv. Servitutten er uforenelig med lokalplanen. Den del af servitutten, der er en
tilstandsservitut, som omhandler at arealet skal henligge som have, mark, græsningsarealer
og rekreative formål for ejerne er formålsuforenelig med lokalplanen og ophæves med
vedtagelsen af lokalplanen iht. planlovens § 15, stk. 2 nr. 20. Den del af servitutten, der er en
rådighedsservitut, er uforenelig med lokalplanen og kan aflyses med tiltrædelse af de
påtaleberettigede eller eksproprieres efter planlovens § 47. 

Der er tinglyst forskellige rådighedsservitutter om ledninger inden for lokalplanområdet, som
der skal tages højde for i forbindelse med lokalplanens realisering.

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for
bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller
ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder
påbegyndes. Det kan fx. dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV-kabler, vandledninger,
fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig
med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

 

 

Kladde

Lokalplan 1134 - Regnvandsbassin ved Præstemarken i HedenstedSide 33



Teknisk forsyning
Varmeforsyning
Der etableres ikke varmeforsyning i området.

Vandforsyning
Der etableres ikke vandforsyning i området. 

Spildevand
Der genereres ikke spildevand i området. 

Overfladevand
Lokalplanen giver mulighed for etablering af et regnvandsbassin, der har til formål at håndtere
overfladevand for lokalområdet inden udløb i vandløb. 

Renovation
Lokalplanområdet skal ikke tilknyttes renovationsordningen. 
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Naturbeskyttelse
Vandområder
Lokalplanen giver mulighed for regnvandsbassin til tag-, vej- og overfladevand, så regnvand
fra oplandet til bassinet fremover kan udledes i vandløbsspidsen af ’Tilløb til Torup Bæk’ og
ikke som under eksisterende forhold længere nedstrøms vandløbssystemet. Hermed vurderes,
at lokalplanens gennemførelse kan medføre en risiko for øget hydraulisk belastning og
forurening i vandløbssystemet og nærområderne langs vandløbssystemet, samt i Vejle
Yderfjord.

Hedensted Kommune har fået udarbejdet en miljørapport (se senere afsnit), som beskriver
miljøkonsekvensen af lokalplanens gennemførelse. Miljørapporten beskriver mulige tiltag til at
afværge skadeeffekter fra den ændrede belastning af å-systemet. Ved udnyttelse af
lokalplanen vil ansøgte projekter blive miljøvurderet, jf. love og regler.

Natura 2000
Der ca. 4,7 km til nærmeste Natura 2000-område, nr. 78 ’Skove langs nordsiden af Vejle
Fjord’, som rummer Habitatområde nr. 67 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 45. På
udpegningsgrundlaget for habitatområdet er blandt andet vandløb og bæklampret og for
fuglebeskyttelsesområdet, bl.a. isfugl.

Bassinet vil få udløb i Tilløb til Torup Bæk, som via Rohden Å-systemet udløbet i Vejle Fjord.
Før udløbet i Vejle Fjord løber Rohden Å gennem ovennævnte Natura 2000-område.

Hedensted Kommune vurderer, på bagrund af miljøvurderingen (se senere afsnit), at den
anvendelse der planlægges for, ikke vil medføre en negativ påvirkning af Natura
2000-områder.

Bilag IV-arter 

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 det, at planlægningen ikke kan påvirke bilag IV-arter.

Naturbeskyttelse (Naturbeskyttelseslovens §3) 
Torup Bæk er et beskyttet vandløb iht. naturbeskyttelseslovens § 3. Der må ikke ske
ændringer af tilstanden af vandløbet ud over de sædvanlige vedligeholdelsesarbejder.
Nedstrøms lokalplanområdet og det kommende udløb fra bassinet, er flere beskyttede
naturområder, enge og moser, beliggende langs vandløbet.

Hedensted Kommune vurderer, på bagrund af miljøvurderingen (se senere afsnit), at det
beskyttede vandløb og de beskyttede naturområder ikke vil blive væsentlig påvirket af den
anvendelse der planlægges for.
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Miljøforhold
Klimatilpasning
Da lokalplanen medfører mulighed for afværge af oversvømmelser fra spildevandskloakken
vurderer Hedensted Kommune, at den anvendelse der planlægges for, ikke vil medføre øget
risiko for risiko for oversvømmelse fra kloaknettet.

Jord
Ved ændring af areal til følsom arealanvendelse såsom boliger, børneinstitutioner, skoler,
offentlige legepladser, kolonihaver og lignende skal ejer/bruger sikre, at den øverste ½ meter
på ubefæstede arealer består af rene materialer, f.eks. jord, sand, grus eller varig fast
belægning ifølge jordforureningslovens § 72 b.

Hvis det rene jordlag eller den faste belægning senere skal fjernes, skal ejer/bruger på ny
sikre, at den øverste ½ meter består af rene materialer, eller der udlægges varig fast
belægning.

Dette byzoneareal er ikke omfattet af områdeklassificering, jf. jordforureningslovens § 50 a.

Matrikel 17ae har været kortlagt på V1, men er udgået af kortlægning, i det der ikke er
konstateret jordforurening på arealet. 

Støj
Da lokalplanen ikke vil medføre støjende aktiviteter af permanent karakter, vurderer
Hedensted Kommune, at der ikke skal etableres støjafværgende tiltag.
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Tilladelser fra myndigheder
Museumsloven
Vejlemuseerne udtaler, at der ikke er kendskab til tidligere fund af fortidsminder på arealet. På
den del, hvor rensningsanlægget tidligere lå, kan der næppe være bevaret fortidsminder i
jorden. Det vil der derimod kunne være på en ret stor del af resten af arealet. Størst risiko for
fortidsminder vurderes der at være i den nord og nordøstlige del samt på et mindre område i
den vestlige del. VejleMuseerne må anbefale en arkæologisk forundersøgelse af den del af
lokalplanområdet, som berøres af jordarbejdet ved etablering af regnvandsbassinet.

Hedensted Kommune
For forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, gælder de almindelige
bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og bygningsreglementerne.
Byggelovgivningens krav om byggetilladelse og anmeldelse samt krav til konstruktioner og
brandforhold gælder uanset lokalplanen.

Byggetilladelse søges via Byg og Miljø; www.bygogmiljoe.dk
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Ekspropriation
Kommunalbestyrelsen kan i medfør af § 47, stk. 1 i Lov om planlægning ekspropriere fast
ejendom, der tilhører private, eller private rettigheder over fast ejendom, når ekspropriation
vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af en lokalplan eller byplanvedtægt og for
varetagelsen af almene samfundsinteresser.

I forbindelse med at Hedensted Spildevand A/S er igang med at udarbejede en overordnet
saneringsplan af fælleskloakken i Hedensted By, indgår lokalplanområdet som et areal med
regnvandsbassin. Denne lokalplan vil kunne danne grundlag for ekspropriation,
da lokalplanområdet er et af de få ubebyggede arealer, der kan anvendes til placering af et
kommende regnvandsbassin i forbindelse med en kommende seperatkloakering i Hedensted
By.

Ekspropriation efter planloven kan ske under opfyldelse af en række betingelser. Heraf kan
følgende særligt fremhæves:

Der skal foreligge en vedtaget og offentligt bekendtgjort lokalplan på det tidspunkt, hvor
der træffes beslutning om ekspropriation.

Lokalplanen skal indeholde præcise og detaljerede bestemmelser om det projekt, der
ønskes gennemført.

Ekspropriation kan kun ske inden for det område, som omfattes af lokalplanen.

Nødvendige tilladelser og dispensationer til realisering af ekspropriationsformålet skal være
meddelt på ekspropriationstidspunktet.

Ekspropriation i Lov om planlægning kan ske til offentlige formål. Ekspropriation til fordel
for en privat aktør er heller ikke udelukket, hvis ekspropriationen i øvrigt tjener almene
samfundsinteresser. Der gælder imidlertid et skærpet nødvendighedskrav, hvis
ekspropriation skal ske til fordel for private.

Ekspropriationens formål må ikke kunne opnås med mindre indgribende midler, for
eksempel ved en frivillig aftale med den berørte lodsejer. Ekspropriationen må ikke omfatte
et større areal end nødvendigt. Hvis lodsejeren eller nogen, ejeren har indgået aftale med,
selv vil og kan forestå virkeliggørelsen, kan der heller ikke eksproprieres. Det er desuden en
betingelse, at der skal være et aktuelt behov for virkeliggørelse af de foranstaltninger, som
lokalplanen giver de planmæssige rammer for.

Ekspropriation skal være nødvendig og tidsmæssig aktuel for realisering af
ekspropriationsformålet, ligesom indgrebet og betydningen heraf for den ejer af ejendom,
som vil skulle eksproprieres, skal stå i et rimeligt forhold til de almene samfundsinteresser,
som forfølges med ekspropriationen. Kravet om rimelighed og forholdsmæssighed må
således vurderes konkret med hensyn til indgrebets karak-ter og betydning for de
involverede.

Proces:
Det er kommunalbestyrelsen, der kan beslutte at ekspropriere i medfør af en lokalplan. Ved
ekspropriationssagens gennemførelse skal kommunalbestyrelsen følge de processuelle regler
for ekspropriation i vejlovens §§ 99-102. Det indebærer bl.a.:

At kommunen har ansvaret for at tilvejebringe grundlaget for ekspropriation inklusive
arealfortegnelse og ekspropriationsplan,

At kommunen skal offentliggøre et tidspunkt mv. for en såkaldt åstedsforretning og
indvarsle ejere m.fl. hertil med mindst fire ugers varsel,

At kommunen skal afholde åstedsforretning, hvor ejere m.fl. er indkaldt, og hvor grundlaget
for ekspropriationen gennemgås,

At kommunen under åstedsforretningen kan fremsætte erstatningsforslag over for ejere
m.fl., og at ejere m.fl. kan acceptere erstatningsforslag med forbehold for ekspropriationens
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fremme,

At ejere m.fl. inden for en frist på fire uger efter åstedsforretningen kan komme med
bemærkninger til den planlagte ekspropriation,

At kommunalbestyrelsen som hovedregel først efter udløbet af fristen på fire uger efter
åstedsforretningen kan træffe beslutning om ekspropriation, og at kommunalbestyrelsen i
forbindelse med ekspropriationsbeslutningen kan fremsætte erstatningsforslag over for
ejere m.fl.,

At ejere m.fl. kan klage til Planklagenævnet over lovligheden af
ekspropriationsbeslutningen, og

At kommunen har pligt til at sørge for, at erstatningen fastsættes ved taksation, hvis der
ikke kan opnås aftale om erstatning. Sagen skal indbringes til taksationsmyndigheden
senest otte uger efter, at ekspropriationsbeslutningen er meddelt og – i tilfælde af klage
over ekspropriationsbeslutningen – senest fire uger efter endelig afgørelse af klagesagen.
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Samlet konklusion af miljøscreening
Hedensted Kommune har foretaget en screening af planlægningen og har afgjort, at der skal
udarbejdes en miljøvurdering på baggrund af Lov om miljøvurdering af planer og programmer
(VVM), LBK nr. 1225 af 25/10/2018, § 8, stk. 2, idet der planlægges for et projekt, som
vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til:

Overfladevand

Spildevand

Vandløb og søer

Fauna, flora og biologisk mangfoldighed

Afgørelsen skal i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete
projekter (VVM) offentliggøres med begrundelse og klagevejledning, hvilket sker samtidig
med, at planforslagene fremlægges i offentlig høring.

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
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for miljøet.

Lokalplan 1134 og kommuneplantillæg nr. 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
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.
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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.

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.
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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
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
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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.
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.
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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
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.
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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.

Den samlede miljøvurdering findes her.

 

Det samlede miljøscreeningsskema findes her.
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Sammenfattende redegørelse
Se den sammenfattende redegørelse her.
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Kortbilag 1

Kortbilag nr. 1 - Martrikelkort - Juridisk kort findes her.  
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Kortbilag 2

Kortbilag nr. 2 - Lokalplankort - Juridisk kort findes her.
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Vedtagelse
Lokalplan 1134 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

Lokalplanen indberettes på www.plandata.dk
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