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Screening for Miljøvurdering 

Sammenfattende skema

JA NEJ Bemærkninger 
Skal planen miljøvurderes:   X

Hedensted Kommune Risikostyringsplan for Juelsminde - journalnr.: 01.02.03-P20-1-14
Screeningen er udført af Hedensted Kommune
Dato 27.11.2014

Screeningsskema
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Bemærkninger 
Begrundelser for vurderingen, henvisning til hvorledes 
vurderingen allerede indgår, eksempelvis andre planer, 
lovgivning mv. ( angiv evt. kilde) og/eller uddybning af, 
hvad der bør undersøges nærmere.

By- og kulturmiljø og landskab
By- og landskabsbeskrivelse 

F.eks. Værdifuldt landskab, 
Kystnærhed 

X Juelminde ligger i kystnærhedszonen. Planlægningen 
vil ikke medføre nogen form for ændringer i anven-
delse, bebyggelse eller anlæg, som væsentligt kan 
påvirke den visuelle opfattelse af byen, kysten eller 
landskabet. 

Kulturarv og arkæologiske 
forhold 

F.eks. Værdifulde kulturmil-
jøer, Jordfaste fortidsminder, 
Kirkebyggelinie, Arkitektonisk 
og arkæologisk arv, Fredning

X Planlægningen vil ikke medføre ændringer i anvendelse, 
bebyggelse og anlæg, som kan påvirke kulturarv eller 
arkæologiske forhold. Planlægningen kan bidrage til at 
sikre kulturarvsværdierne ved at hindre alvorlige følge-
virkninger af oversvømmelse.

Visuel påvirkning

F.eks.  Udsigt, Indblik, Arkitek-
tonisk udtryk

X Planlægningen kan give anledning til ubetydelige ud-
bedringer/forhøjelser af eksisterende digeanlæg (15-30 
cm) på steder, hvor de eksisterende anlæg er utilstræk-
kelige til at modstå en vandstandforøgelse i havet på op 
til kote 1,80. Den visuelle påvirkning heraf vurderes at 
være ubetydelig.

Grønne områder og beplant-
ning 

F.eks. at et projekt medfører 
indgreb i et grønt område mm.

X Planlægningen medfører ingen ændret påvirkning af 
grønne områder udover at kunne bidrage til at hindre 
alvorlige følgevirkninger af oversvømmelse.

Naturbeskyttelse 
Dyre- og planteliv samt biolo-
gisk mangfoldighed

X Planlægningen medfører ingen ændret påvirkning af 
dyre- og planteliv eller biologisk mangfoldighed udover 
at kunne bidrage til at hindre alvorlige følgevirkninger 
af oversvømmelse.
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Naturbeskyttelsesinteresser

F.eks. Beskyttede jord- og 
stendiger, §3-områder, Be-
skyttelseslinjer, Vådområder,  
International naturbeskyttel-
sesområder

X De ubetydelige fysiske ændringer af eksisterende 
anlæg, der planlægges for, medfører ingen ændringer i 
påvirkningen af naturbeskyttelsesinteresser.

Skovrejsning

F.eks. ønsket/uønsket

X De ubetydelige fysiske ændringer af eksisterende an-
læg, der planlægges for, berører ikke områder udpeget 
til ønsket eller uønsket skovrejsning.

Jord
F.eks. Jordforurening X Jordflytning kan forekomme i ubetydeligt omfang som 

følge af de planlagte mindre fysiske ændringer af vej- 
og digeanlæg, og vil i givet fald foregå i overensstem-
melse med gældende regler og regulativer herfor.

Vand 
Grundvand

F.eks. Drikkevandsinteresser, 
indvindingsopland, boringer

X Planlægningen medfører ingen negativ påvirkning af 
drikkevandsinteresser. 

Overfladevand X Planlægningen tager sigte på at hindre værditab i de 
lavere liggende dele af Juelsmindeområdet på grund af 
oversvømmelser fra havet. De ubetydelige fysiske æn-
dringer af eksisterende anlæg, der planlægges for, vur-
deres ikke at medføre ændringer i/forværring af udfor-
dringer med håndtering af regnvand.

Udledning af spildevand X Planlægningen medfører ingen påvirkning af af spilde-
vandssystemerne, udover at kunne bidrage til at hindre 
alvorlige følgevirkninger af oversvømmelse, hvor en 
evt. opblanding med spildevand kan medføre en sund-
hedsrisiko.

Støj
F.eks. Den fælles planlæg-
ningszone for støj, støj fra 
tekniske anlæg, støjgener, det 
ækvivalente støjniveau

X Planlægningen giver ikke anledning til ændringer i el-
ler længerevarende eller permanente støjpåvirkninger i 
Juelsmindeområdet.
De ubetydelige fysiske ændringer af eksisterende an-
læg, der planlægges for, kan forventes at give anled-
ning til støjpåvirkning af de nærmestboende indenfor 
normal arbejdstid i en kortere anlægsperiode.

Klimapåvirkning
F.eks. Vindturbulens, skygge-
gener 

Planlægningen kan give anledning til ubetydelige ud-
bedringer/forhøjelser af eksisterende digeanlæg (15-30 
cm) på steder, hvor de eksisterende anlæg er utilstræk-
kelige til at modstå en vandstandforøgelse i havet op til 
kote 1,80. Evt. ændringer i skyggevirkning eller turbu-
lens vurderes ikke at være registrerbare.

Ressourceanvendelse 
Arealforbrug X Planlægningen i 1. generation af risikostyringsplanerne 

for Juelsminde medfører ikke ændret arealanvendelse.
Energiforbrug X Der kan forventes at medgå et sædvanligt energifor-

brug til anlægsarbejder og produktion af materialer til 
de ubetydelige fysiske ændringer af eksisterende an-
læg, der planlægges for.

X



4 Screening for Miljøvurdering

Befolkning og sikkerhed
Boligmiljø

F.eks. Projektets konsekvenser 
for nærområdets beboere.

X Planlægningen udføres bl.a. med henblik på at opnå 
større tryghed for beboere i de lavere liggende dele af 
Juelsmindeområdet.

Friluftsliv/rekreative interes-
ser/stier

X Planlægningen medfører ingen påvirkning af friluftsliv 
og rekreative interesser udover at kunne bidrage til at 
hindre alvorlige følgevirkninger af oversvømmelse.

Brand, eksplosion, giftpåvirk-
ning

X Planlægningen medfører ingen forhøjet uheldsrisiko, 
men har bl.a. til formål at sikre, at beredskab, offentlig 
forsyning og infrastruktur ikke i fatalt omfang vil blive 
sat ud af drift ved oversvømmelser fra havet.

Trafik og transport 
Sikkerhed/tryghed X Planlægningen ændrer ikke ved trafiksikkerheden ud-

over at kunne bidrage til at hindre alvorlige følgevirknin-
ger af oversvømmelse.

Trafikafvikling/-kapacitet X Planlægningen ændrer ikke ved trafikmængden eller 
trafikafviklingen og giver ikke i sig selv anledning til på-
virkning af fremkommeligheden på de eksisterende vej-
systemer udover at kunne bidrage til at hindre alvorlige 
følgevirkninger af oversvømmelse.

Kommunal planlægning 
Overensstemmelse med kom-
muneplanlægningen 

X Planlægningen er udarbejdet på baggrund af et stats-
ligt krav og vil hierakisk ligge over kommuneplanen, når 
den senere inddrages i den samlede statslige planlæg-
ning for håndtering af oversvømmelsesrisikoen indenfor 
statens udpegning af risikoområder. 
Kommuneplanen er i overenstemmelse med 1. gene-
ration af Risikostyringsplanen for Juelsminde, men skal 
muligvis fremadrettet justeres i overenstemmelse med 
de kommende generationer af risikostyringsplaner for 
Juelsminde.

Overensstemmelse med øvrig 
planlægning 

X Ja. Se ovenfor.
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Miljøscreening

I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer (lovbe-
kendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013) skal det for planer, som fastlæg-
ger rammer for fremtidig anlægstilladelse, klarlægges, hvorvidt der skal 
foretages en miljøvurdering af den pågældende plan. Planer skal mil-
jøvurderes, såfremt indvirkningen på miljøet vurderes som værende 
væsentlig.

Der er foretaget en screening for mulige miljøpåvirkninger af en risiko-
styringsplan for Juelsminde.

Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3, Stk. 2. skal 
der kun gennemføres en miljøvurdering af planer og programmer, der 
fastlægger anvendelsen af mindre område på lokalt plan, hvis planerne 
må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. 

I dette tilfælde, hvor der kun planlægges for ubetydelige fysiske æn-
dringer af eksisterende anlæg, har Hedensted Kommune vurderet, at 
planlægningen ikke kan give anledning til en væsentlig indvirkning på 
miljøet udover at kunne bidrage til at nedbringe følgevirkninger af over-
svømmelser fra havet.

Kommunen forventer derfor at afgøre, at planlægningen ikke miljøvur-
deres jf. Lov om Miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendt-
gørelse nr. 939 af 3. juli 2013) §3, stk. 2.

Forudgående høring
Inden endelig afgørelse om behovet for en miljøvurdering kan træf-
fes, skal kommunen høre andre berørte myndigheder om, hvorvidt de 
mener, at der er anledning til at gennemføre en miljøvurdering af plan-
forslaget. Ved berørt myndighed forstås en myndighed, som på grund 
af dens specifikke miljøansvar skal godkende eller give samtykke, til-
ladelse, godkendelse eller dispensation, for at planen eller programmet 
kan realiseres. 

Andre berørte myndigheder har i perioden fra den 27. november til den 
11. december 2014 mulighed for at kommentere kommunens forven-
tede afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering af forslag til 
Risikostyringsplan for Juelsminde.
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