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SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE 
Sammenfattende redegørelse om miljørapport af lokalplan nr. 1134 for Regnvandsbassin ved 

Præstemarken med tilhørende kommuneplantillæg nr. 16  

 

Indledning 

Lokalplanforslag nr. 1134 fastlægger de fysiske rammer for områdets udformning og anvendelse. Forslaget 

muliggør etablering af et regnvandsbassin til forsinkelse af regnvandet fra en del af Hedensted by i 

forbindelse med kommende separatkloakering af den fælleskloakerede del Hedensted by, samt at udlægge 

arealet til rekreativt formål med græs med lavt plejeniveau. En del af det rekreative areal skal desuden give 

mulighed for håndtering af klimavand. Planen sikrer, at arealet etableres, så det fremstår som en naturlig 

del af området. 

Lokalplanforslag nr. 1134 og kommuneplantillæg nr. 16 Regnvandsbassin ved Præstemarken med 

tilhørende miljørapport og baggrundsnotat til miljørapporten har været i offentlig høring i perioden til 30. 

marts 2020 til 25. maj 2020. Samtidig har de berørte myndigheder haft planforslag, miljørapport og 

baggrundsnotat i høring. 

Efter høringsperioden skal kommunen udarbejde en sammenfattende redegørelse. Dette fremgår af 

miljøvurderingslovens § 13, stk. 2. denne redegørelse skal ifølge loven beskrive: 

1. Hvordan miljøhensyn er integreret i planen 

2. Hvordan miljørapporten og de udtalelser der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i 

betragtning 

3. Hvorfor den godkendte eller vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer 

4. Hvordan myndigheden vil overvåge planens væsentlige indvirkninger på miljøet 

I de følgende afsnit redegøres for ovenstående. 

 

Integrering af miljøhensyn i planerne  

Den gennemførte miljørapport er sket på følgende parametre: 

 Overfladevand 

 Spildevand 

 Vandløb 

 Fauna, flora og biologisk mangfoldighed samt søer 

Miljørapporten har medvirket til at afdække planens konsekvenser for miljø og omgivelser indenfor 

ovennævnte miljøparametre. 
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Lokalplanen integrerer miljøhensyn på flere måder. Allerede i forbindelse med udarbejdelse af 

planforslaget har miljøhensyn været en stor del af planlægningen.  

Arealet ligger pt som en grøn kile ind i byen og dette fastholdes ved at udlægge arealet til rekreativt formål 

i græs med lavt plejeniveau, hvorved det eksisterende dyre- og planteliv i stort omfang kan fortsætte.   

Arealet omkring bassinet udlægges som rekreativt grønt areal, der er sikret et fladt skråningsanlæg i 

forbindelse med regnvandsbassinet og at der ikke må hegnes omkring bassinet.  

Udledning fra bassinet forsinkes for at mindske den hydrauliske belastning i vandløbet nedstrøms og 

vandet gives en opholdstid i bassinet for at opnå en rensning for organisk stof inden udledning. Arealet 

udformes ligeledes, så det kan håndtere klimavand fra andre områder. 

 

Miljørapporten og offentlighedsfasens betydning for planforslaget. 

I høringsperioden er der ikke indkommet høringssvar til miljørapporten. Der er således ikke indkommet 

noget, der har givet anledning til ændring i miljørapporten. 

Alternativer 

Hvis lokalplanen ikke vedtages, vil de vurderede miljøpåvirkninger ikke finde sted. Det har ikke været muligt 

at finde alternativer til en anden placering af bassinet og der vil derfor ikke kunne ske en separatkloakering 

af fælleskloakken i Hedensted by i den del, der forventes afledt til bassinet.  

Overvågning 

Formålet med overvågning er at sammenholde de reelle og aktuelle miljøpåvirkninger med de påvirkninger 

der blev identificeret i miljørapporten. 

Det er endvidere formålet at identificere og håndtere væsentligt negative virkninger og evt. uventede 

indvirkninger, at indsamle data om miljøstatus samt sikre, at foreslåede afværgeforanstaltninger udføres. 

I miljørapporten er der ikke opstillet forslag til overvågningstiltag for at følge planens miljøpåvirkninger, 

idet der ikke er identificeret væsentlige miljøpåvirkninger, der giver anledning til krav om overvågning. 

Hedensted Kommune vil via spildevandsplan og udledningstilladelse påse at gældende planlægning og 

lovgivning bliver overholdt i forbindelse med etablering af bassinet. 

Der foreslås ikke ændringer til miljørapportens konklusion om, at der ikke opstilles overvågningstiltag for at 

følge planens miljøpåvirkninger. 

 


