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Overholmvej 40 -  Miljøvurdering af dispensation fra lokalplan 173

Ansøgte
Mogens Møller har ansøgt om dispensation fra lokalplan 173 til at måtte have sin vognmands-
virksomhed på adressen Overholmvej 40, 8722 Hedensted, som ligger i lokalplanens delområ-
de A. Dette indebærer langtids- og natparkering af ca. 5 lastbiler og trailere.

Aktiviteten
Virksomheden oplyser, at kølecontainere parkeres i industriområde. Det undersøges om kø-
lecontainerne kan drives af elmotorer med meget lavt støjniveau i stedet for, som nu, diesel-
motorer.

Lastbilerne er alle nyere og varmes op med oliefyr, hvorfor tomgangskørsel kan undgås ifm. 
opstart.

Området
Området ligger i forvejen i et trafikalt knudepunkt med jernbanen mod vest, Overholmvej mod 
nord og Daugårdvej mod øst. Der er en del trafik, også med lastbiler døgnet rundt.

Miljømæssige forhold ved dispensation
I lokalplanen er der 3 bestemmelser af miljømæssig betydning, som kræver en dispensation:

Punkt Paragraf Krav Begrundelse for at dispensere

1 § 3, stk. 1 Krav om miljøklasse 
1-2.

Det vurderes, at hvis der ikke er aktivitet og 
tomgangskørsel af lastbiler om natten, så 
kan kravet opfyldes.

2 § 5, stk. 2 Bestemmelse om at 
der ikke må parkeres 
lastbiler og varebiler 
over 3.500 kg total-
vægt.

Kravet hænger sammen med støjkrav for at 
beskytte nærliggende boliger mod støj fra 
omlæsning og tomgangskørsel.

Der er oprindeligt klaget over en kølecontai-
ner, som er meget støjende. Efter at der ikke 
parkeres kølecontainere i drift på ejendom-
men, er der ikke klaget.

Det vurderes, at lastbilparkeringen ikke vil 
genere omkringboende, når ovennævnte er 
opfyldt.

3 § 5, stk. 3 Krav om parkeringsa-
real med tæt belæg-
ning.

Kravet bunder i, at biler og lastbiler dryppe-
de meget olie for årtier siden. Nyere under-
søgelser viser, at det gør de ikke mere. Der-
for frafaldes kravet om tæt belægning og 
olieudskiller på nyere parkeringsarealer ofte, 
og det vurderes, at det også kan frafaldes 
her.

I forhold til regnvandsafledning er det ved 
større regnhændelser en fordel, at størst mu-
ligt areal er ubefæstet.
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Overvejelse omkring vilkår
Det vurderes, at det bør overvejes at stille vilkår i dispensationen, om ikke at parkere kølecon-
tainere med dieselmotor, samt vilkår om tomgangskørsel på maks. 2 minutter.

Kan dispensationen gøres begrænset til nuværende ejer eller aktivitet?

Luftfoto.


