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AFGØRELSE 

i sag om Hedensted Kommunes miljøscreening af forslag til lokalplan 1083 - Butiksareal 

for SPAR i Hornsyld 

 

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter miljøvurderingslovens § 16, stk. 11, jf. planlo-

vens § 58, stk. 1, nr. 42 

 

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Hedensted Kommunes afgørelse af 

27. november 2013 om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslaget til lokalplan 1083 

om butiksareal for SPAR i Hornsyld, og kommunens afgørelse står således ved magt. 

 

Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ 

myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet3.  

 

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. 

 

 

 

                                                
1 Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer. 
2 Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning med senere ændringer. 
3 Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer. 
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Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet 

Hedensted Kommune offentliggjorde den 27. november 2013 afgørelse om ikke at miljøvurdere 

forslag til lokalplan 1083 for dagligvarebutik i Hornsyld.  

 

Afgørelsen er påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet af beboere tæt på lokalplanområdet ved e-mail 

af 7. januar 2014.  

 

Klager har gjort gældende, at der burde have været foretaget en miljøvurdering i forbindelse med 

tilvejebringelsen af lokalplanen. En miljøvurdering vil belyse de mange muligheder for negativ på-

virkning af miljøet, da der er tale om et stort byggeri, som på sigt vil kunne medføre lukning af en af 

de store butikker. 

  

Sagens oplysninger 

Lokalplanområdet ligger i byzone og omfatter en ejendom, som ikke har været anvendt i fem år, 

men tidligere har huset byens tidligere lægehus. Området afgrænses af en vej mod øst og af en 

anden vej samt en beboelsesejendom mod nord.  Mod vest afgrænses området af andre ejendomme 

og mod syd af en ejendom, der anvendes til såvel beboelse som tandlægepraksis. 

 

Lokalplanområdet udgør en del af et centerområde, som desuden omfatter el-forretning, tankstation, 

apotek, slagter, pizzaria, lægehus og tandlægepraksis mv. 

 

Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at flytte en eksisterende dagligvarebutik til en ny place-

ring med tidssvarende dagligvarehandel. 

  

Lokalplanen udlægger området til detailhandel med dagligvarer til lokal forsyning. 

 

Det fremgår af kommunens redegørelse, at lokalplanen omfatter et areal på 3.334 m2 og giver mu-

lighed for at opføre én dagligvarebutik. Det fremgår af lokalplanens § 7, at der inden for lokalplanens 

område maksimalt kan opføres 1.200 m2 bruttoetageareal, herunder maksimalt 1.000 m2 til butiks-

areal. Herudover fremgår det af bestemmelsen, at ny bebyggelse ikke må opføres i mere end 1 etage 

og ikke opføres med en total højde, der overstiger 7,5 m. 

 

Lokalplanområdet er omfattet af Hedensted Kommuneplan 2013-2025 rammeområde 3.C.01, hvoref-

ter rammeområdet er udlagt til centerformål. Herefter må bebyggelse opføres i 2 etager og i maks. 

8,5 m højde. Bebyggelsesprocenten er fastsat til max. 50. 

 

Kommunen har forud for vedtagelsen af lokalplanforslaget foretaget miljøscreening af dette i henhold 

til miljøvurderingsloven. Kommunen har heri vurderet en række miljøparametre herunder by- og 

kulturmiljø og landskab, naturbeskyttelse, jord, vand, støj, klimapåvirkning, ressourceanvendelse, 

befolkning og sikkerhed, trafik og transport og kommunalplanlægning. 

 

Af screeningsnotatet fremgår bl.a., at en dagligvarebutik sammenlignet med det tidligere lægehus vil 

medføre en forøget trafik til og fra lokalplanområdet, men da butikken ligger i byens centerområde, 

hvor der i forvejen er flere butikker samt service og erhverv vil forskellen dog næppe blive oplevet 

som særlig væsentlig for flertallet af områdets beboere, og da kundegrundlaget forventes at være 

langt overvejende lokalt forventes dagligvarebutikken ikke i sig selv at medføre en væsentlig forøgel-

se af trafikken.  
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Kommunen har herefter vurderet, at planen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor 

ikke skal miljøvurderes. 

 

Kommunen har på baggrund af klagen bl.a. oplyst, at lokalplanens formål er at åbne mulighed for 

udvidelse af butiksarealet for eksisterende købmand i byen, hvilket indebærer flytning af butikken, 

som udover at give butikken udvidelsesmuligheden også forbedrer trafikafvikling og trafiksikkerhed i 

byens centerområde. 

 

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

I henhold til miljøvurderingslovens § 16, stk. 1, kan afgørelser efter loven påklages efter de klage-

regler, der er fastsat i den lovgivning, som planen eller programmet er udarbejdet i henhold til.  

 

Lokalplanforslag 1083 er udarbejdet i henhold til planloven. Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, kan 

Natur- og Miljøklagenævnet alene tage stilling til retlige spørgsmål i forbindelse med en kommunes 

afgørelse efter planloven. Det er et retligt spørgsmål, om der burde være udarbejdet en miljøvurde-

ring i forbindelse med tilvejebringelse af lokalplanen. 

 

Nævnet kan derimod ikke tage stilling til, om planforslagets indhold er hensigtsmæssigt. Endvidere 

fastlægger miljøvurderingsloven ikke grænser for, hvad myndighederne kan beslutte af politiske, 

økonomiske eller andre grunde, men stiller alene krav til procedurerne og indholdet af grundlaget for 

beslutningerne forud for vedtagelse af planer omfattet af loven. 

 

Miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, fastsætter hvilke planer og programmer, der skal udarbejdes en 

miljøvurdering for. Efter lovens § 3, stk. 1, nr. 3, skal der bl.a. udarbejdes en miljøvurdering for 

planer og programmer, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projek-

ter, som myndigheden vurderer, kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Det aktuelle planforslag skal 

vurderes efter denne bestemmelse. Det fremgår af lovens § 4, stk. 2, at der skal tages hensyn til 

kriterierne i lovens bilag 2 ved denne vurdering.  

 

Bilag 2 handler om planens karakteristika og kendetegn ved indvirkningen samt det område, der kan 

blive berørt. Kriterierne omfatter bl.a. indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (i 

forhold til geografisk område og størrelse af befolkning, som kan blive berørt), værdien og sårbarhe-

den af det område, som kan blive berørt, og indvirkning på områder eller landskaber, som har en 

anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt, fællesskabs-, eller internationalt plan.  

 

Hedensted Kommune har vurderet planforslagets miljøkonsekvenser på det pågældende sted og på 

baggrund heraf truffet afgørelse om, at planforslaget ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 

 

Natur- og Miljøklagenævnet finder ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte Hedensted Kommunes 

vurdering af, at der ikke er tale om en så væsentlig påvirkning af miljøet, at der er pligt til at udar-

bejde en miljøvurdering. Der er herved bl.a. lagt vægt på, at der er tale om et mindre areal til bu-

tiksformål, hvor der alene er mulighed for etablering af en dagligvarebutik på 1.000 m2.  

 

Der kan på denne baggrund ikke gives medhold i klagen. Hedensted Kommunes afgørelse om ikke at 

udarbejde en miljøvurdering af forslag til lokalplan 1083 står derfor ved magt. 
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Det bemærkes, at der ikke med afgørelsen er taget stilling til overensstemmelse med planloven i 

øvrigt men alene forholdet til miljøvurderingsloven.  

 

 

 

 

 

 
Nina Herskind 

Kst. ankechef 
/ 

Tabita Knudsen 

Fuldmægtig 

 

 

 

Afgørelsen er sendt pr. e-mail til:  

Stephan Hoyos, Bakkevej 3, 8783 Hornsyld, sh@hoyos.dk 

Hedensted Kommune, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted, mail@hedensted.dk  

Land & Plan, Strandpromenaden 6, 8700 Horsens, post@landplan.dk   

 

og pr. brev til: 

Spar Hornsyld A/S, Apotekerbakken 17, 8783 Hornsyld  

 

 

 

  


