
 

 

 

 

 

 

 

Rentemestervej 8 

2400 København NV 

Telefon: 72 54 10 00 

nmkn@nmkn.dk 

www.nmkn.dk 

17. februar 2015  J.nr.: NMK-41-00276 og NMK-33-02806  Ref.: macos 

 

AFGØRELSE 

i sag om Hedensted Kommunes miljøscreening af forslag til samt endelig vedtagelse af 

Lokalplan 1081 for butikker til pladskrævende varer i Juelsminde  

 

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 41 og miljøvurde-

ringslovens § 16, stk. 12, jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. 

  

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

ikke at miljøvurdere forslag til lokalplan 1081, som er vedtaget den 25. juni 2014. 

 

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

29. oktober 2014 om endelig vedtagelse af lokalplan 1081. 

 

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

myndighed, jf. § 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet3. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen 

skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1 . 

  

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

 

 

                                                
1
 Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 om planlægning med senere ændringer.  

2
 Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer med senere ændring. 

3
 Lovbekendtgørelse nr. 736 af 14. juni 2013 om Natur- og Miljøklagenævnet med senere ændringer  
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Klagerne 

Klagen over kommunens afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering af forslag til lokalplan 1081 

Hedensted Kommune offentliggjorde den 9. juli 2014 vedtagelsen af 25. juni 2014 af forslag til 

Lokalplan 1081 for butikker til pladskrævende varer i Juelsminde samt tillæg nr. 21 til spildevands-

planen. Kommunen offentliggjorde samtidigt afgørelsen om ikke at miljøvurdere lokalplanforslaget og 

tillæg til spildevandplanen. Der blev fastsat en frist for bemærkninger til den 3. september 2014.  

 

Afgørelsen er påklaget af en nabo (trælasthandel) den 4. august 2014. 

 

Klager har anført, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af lokalplanen. Klager har bl.a. anført, at 

lokalplanområdet ligger umiddelbart op ad et boligområde, og at der kommer trafik med kørsel af 

varer til området umiddelbart overfor boligområdet med væsentl ig støjgener til følge. Klager har 

oplyst, at det i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen for trælasthandelen var en betingelse, 

at byggeri blev vendt således, at varegården kom væk fra boligområdet.  

 

Klager har dernæst anført, at der tillades en særlig høj skiltning (pyloner og belysning heraf), som 

heller ikke blev tilladt i lokalplanen for trælasthandelen. Denne skiltning vil medføre en ændring, som 

påvirker miljøet. 

 

Klager har tillige anført, at der for så vidt angår støjskærm ikke er angivet noget særligt omkring 

udformning heraf, og da der er et meget smalt areal til rådighed, vil dette umiddelbart medføre, at 

der kommer støj ind i boligområdet. Skal der opsættes et særligt støjhegn, vil dette bevirke en visuel 

påvirkning af området, der ikke harmonerer med et boligområde, og beplantningen vil ikke, på grund 

af byggeriets placering, give mulighed for at dæmpe støjen tilstrækkeligt. 

 

Klager har henvist til, at det fremgår af screeningen, at der ikke må planlægges for støjfølsom an-

vendelse inden for zonen, uden at det dokumenteres, at støjgrænserne kan overholdes, men at der 

vil opstå støj ved kørsel med lastbiler med varer samt øget støj fra personkørsel og lastkørsel i øvrigt 

fra kunder. Dette punkt ses ikke, som angivet i screeningen, at indgå i lokalplanen, da der ikke er 

angivet særlige muligheder for, hvorledes støjgrænserne overholdes. Klager har anført, at der skal 

foretages en støjmåling som dokumentation for, at støjgrænserne kan overholdes. 

 

Klager har videre anført, at der formentlig vil blive tale om en ikke ubetydelig skyggepåvirkning over 

til boligområdet.  

 

Klager har desuden anført, at der vil komme en væsentlig øget trafik foran et større center for fritid 

og skole. Derudover har en vuggestue og børnehave udkørsel samme sted. Der bør ifølge klager 

foretages trafikregulering det pågældende sted, da der ellers vil være tale om en uforsvarlig situati-

on. 

 

Klager har anført, at det er tvivlsomt, om adgangsvejen kan anvendes. Vejen går over trælasthande-

lens grund, og har kun en bredde på 6 m, hvorfor det er farligt for almindelige borgere at anvende 

vejen til det nye lokalplanområde på grund af manglende plads. Hvis der skal etableres hegn og 

støjskærm ind til klagers område, bliver der tale om en slags tunnel. Vejen har i øvrigt aldrig været 

tænkt anvendt til større færdsel. 
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Det er derudover ifølge klager ikke korrekt, at det meste af trafikken vil foregå via landevejen, Vejle-

vej og Tofteskovvej. Trafikken vil derimod skulle passere Tofteskovvej og den omhandlede ”tunnel”, 

hvorfor der vil opstå farlige situationer. 

 

Klager har endelig anført, at etablering af det nye lokalplanområde vil medføre konkurrenceforvrid-

ning, da der tillades et byggeri på mindre byrdefulde vilkår, end da trælasthandelen opførte sit 

byggeri. 

 

Klager har henvist til sin skrivelse af 27. maj 2014, som er klagers henvendelse til kommunen om 

behandling af en byggeansøgning vedrørende matr.nr. 13a Klakring By, Klakring. Der er her bl.a. 

anført forhold vedrørende skiltning og vejadgang i forslag til lokalplan 1081, som klager mener er 

konkurrenceforvridende/udtryk for forskelsbehandling i forhold til klagers virksomhed, samt forudse-

te udfordringer i forbindelse med de to virksomheders forskellige åbningstider. 

 

Klage over kommunens endelige vedtagelse af lokalplan 1081 

Kommunen har den 29. oktober 2014 endeligt vedtaget lokalplan 1081. Kommunen har samtidigt 

endeligt vedtaget tillæg nr. 21 til spildevandsplanen. 

 

Klager har den 2. december 2014 indgivet klage med overskriften ”Klage over Hedensted Kommunes 

afgørelse vedr. lokalplan 1081 samt tillæg nr. 21 til spildevandplanen”.  

 

Der anføres som begrundelse for klagen følgende 2 forhold: 
 

1. Kommunen har ikke foretaget en miljøscreening. Klager har henvist til manglende støjmåling, 

manglende trafikmåling/-screening samt problematiske vejforhold over privat område.   
 

2. Kommunen har ikke foretaget en tiltrækkelig sagsbehandling af indsigelserne, idet begrun-

delserne er i strid med reglerne om, at offentlige myndigheder skal begrunde afgørelser. 

Derudover er faktuelle forhold omkring de pågældende forhold ikke undersøgt tilstrækkeligt 

og delvist udeladt. Klager har henvist til forvaltningslovens §§ 22-24. 

 

Klager har anført, at det er særligt afgørende, at kommunen foretager en korrekt sagsbehandling, 

når kommunen træffer afgørelse om ikke at udarbejde en miljøscreening. 

 

Sagens oplysninger 

Lokalplanen 

Lokalplanområdet omfatter en del af mat.nr. 13a Klakring By, Kalkring, og er på ca. 9.900 m2. 

 

Lokalplanområdet afgrænses af Vejlevej mod nord, en vognmandsforretning og ejendommens land-

brugsbygninger mod vest, et boligområde mod syd samt klagers trælasthandel mod øst.  
 

Klagers trælasthandel er omfattet af lokalplan 01.E05.01 for et område til erhverv i Juelsminde (1998). Det fremgår, at 

lokalplanen er udarbejdet for at imødekomme en konkret ansøgning om etablering og flytning af trælasthandelen til den 

omtalte beliggenhed. Lokalplanområdet er 1,65 ha. Lokalplanområdet er inddelt i 2 delområder: delområde 1 (det sydlige 

område) må anvendes til erhvervsformål, herunder detailhandelsbutikker, som alene forhandler særligt pladskrævende varer 

i form af tømmer og andre større byggematerialer (areal til butiksformål højst 1000 m2) og delområde 2 (det nordlige 

område) må anvendes til erhvervsformål, herunder engros. Det fremgår af § 6, at der udlægges nye veje som vist på 

kortbilag 1, og at adgangsvejen til den resterende del af matr. nr. 13a (lokalplanområdet er nu matr. nr. 13y) udlægges i en 

bredde på 6 m (§ 6.1 og 6.2). Det fremgår af § 10.3, at der i en bredde på 5 m fra det sydlige skel udlægges et støjdæm-
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pende grønt bælte, eventuelt med integrerede støjdæmpende forkastninger. Der er på kortbilag 1 indtaget et grønt bælte 

langs hele planområdets sydlige skel og nord herfor er adgangsvejen indtegnet. 

 

Lokalplanområdet ligger i kommuneplanens rammeområde 1.E.06 Trælasten, som er udlagt til kontor 

og serviceerhverv med mulighed for etablering af butikker til særligt pladskrævende varegrupper. 

 

Lokalplanens formål er bl.a. at give mulighed for højst to butikker for særligt pladskrævende vare-

grupper og/eller alternativt at give mulighed for, at lokalplanområdet kan anvendes til kontor og 

serviceerhverv, at sikre at vejadgang til lokaplanområdet sker fra Toftegårdsvej, som angivet i lokal-

plan 01.E05.01, og at sikre et sammenhængende grønt forareal mod Vejlevej (§ 1) 

 

Lokalplanområdet ligger i landzone og overføres med lokalplanens vedtagelse til byzone (§ 2). 

 

Lokalplanområdet kan anvendes til kontor og serviceerhverv og/eller højst to butikker, som forhand-

ler pladskrævende varegrupper med dertil hørende anlæg som p-pladser, vej, støjskærm m.v. (§ 3). 

 

Vejadgang til planområdet skal ske fra Tofteskovvej, som angivet i lokalplan 01.E05.01 og som i 

princippet vist på kortbilag 2 (§ 5.1). På kortbilag 2 (lokalplankort) er, på klagers ejendom, indtegnet 

”Vejadgang – udlagt i 6m bredde i lokalplan 01.E05.01”. Der skal indenfor lokalplanområdet mini-

mum udlægges areal til parkering svarende til 1 parkeringsplads pr 50 m2 bruttoetageareal (§ 5.2). 

 

Ny bebyggelse skal placeres indenfor et byggefelt, som er vist på kortbilag 2. Der udlægges ét byg-

gefelt på ca. 4950 m2 inkl. et areal til åben varegård på 1660 m2. Der må højst opføres i alt 3000 m2 

bruttoetageareal til butikker, og den enkelte butik må højst opføres med 3000 m2 bruttoetageareal. 

Til hver butik må der etableres en varegård/visuelt afskærmet oplag (§ 7.1-7.4).  

 

Der må opstilles højst én skiltepylon pr. butik/virksomhed ud mod Vejlevej, som ikke må opføres 

inden for det 20 m brede bælte. Der må desuden opstilles én skiltepylon pr. butik/virksomhed ved 

indkørslen til lokalplanområdet. Pylonerne må højst have en størrelse på 175 x 600 cm. (§ 8.3). Der 

må højst opsættes 4 skilte pr. virksomhed/butik; skilte skal opsættes på bebyggelsen og må ikke 

placeres højere end bebyggelsens tagfod (§ 8.4). Skilte må ikke være bevægelige , og skiltepyloner 

må kun belyses med velafskærmede væglamper eller spots; a lternativt kan skilte udføres i neonskrift 

opsat direkte på facaden eller som enkeltbogstaver/skrift opsat direkte på facaden med bagvedli g-

gende belysning (§ 8.4). 

 

Hvis der er behov, kan der etableres støjafskærmning langs med skel mod naboejendomme med en 

principiel placering som angivet på bilag 2 (§ 9.2). Der er på kortbilag 2 indtegnet ”Udlæg til støj-

dæmpning (2m bredde)” langs planområdets sydlige skel og langs den sydligste del af det vestlige 

skel.  

 

Der skal etableres en afskærmning mellem markvejen (fra Klakringvej 52 til Vejlevej) og lokalplanområdet, 

så markvejen ikke benyttes som udkørsel fra lokalplanområdet. Denne adskillelse kan eksempelvis være et 

levende hegn, trådhegn samt høj kantsten for enden af p-pladsen mod markvejen (§ 9.5). Der er på 

kortbilag 2 indtegnet ”Hegn mellem lokalplanområde og markvej” langs størstedelen af lokalplanområdets 

vestlige skel. 
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Tillæg nr. 21 til spildevandsplanen skal sikre, at lokalplanområdets fremtidige bebyggelse bliver 

spildevandskloakeret.  

 

Miljøscreeningen 

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

til miljøvurderingsloven. Screeningen er foretaget samtidigt og fælles for lokalplanforslaget og til-

lægget til spildevandsplanen. Kommunen har her vurderet en række miljøparametre, som i overskrif-

ter vedrører: by- og kulturmiljø og landskab, naturbeskyttelse, jord, vand, støj, klimapåvirkning, 

ressourceanvendelse, befolkning og sikkerhed, trafik og transport samt kommunal planlægning. Det 

er angivet om de enkelte parametre har: positiv indvirkning, neutral indvirkning, negativ indvirkning, 

indgår i planen eller kræver miljørapport. 

 

Af miljøvurderingsscreeningen fremgår bl.a. følgende om visuel påvirkning (by- og kulturmiljø og 

landskab): 
 
”…. 
 

Bebyggelsen placeres samlet indenfor det i lokalplanen fastlagte byggefelt samt indeholder bestemmelser omkring bebyggelsens 

udseende. 
 

Der gives mulighed for opsætning af skilte i lokalplanområdet. Dette reguleres gennem lokalplanens bestemmelser som fastsætter 

regler for max. antal skilte, placering af skilte, skiltepyloner og belysning af skilte. 
 

Der udlægges areal til opførelse af en støjskærm der begrønnes, som samtidig vil minimere indblik til boligområdet mod syd samt fra 

gården mod vest. 
 

Den visuelle påvirkning vurderes ikke at være stor, idet områdets fremtidige anvendelse harmonerer med omgivelsernes nuværende 

anvendelse.” 

 

Kommunen har vurderet, at visuel påvirkning ”indgår i planen”. 

 

Det fremgår om støj:  
 

”Området ligger inden for kommuneplanens fælles planlægningszone for støj, hvilket betyder, at der ikke må planlægges for støjføl-

som anvendelse inden for zonen uden at det dokumenteres, at støjgrænserne kan overholdes. 

 

Muligheden for etablering af butikker til pladskrævende varegrupper kan medføre en øget trafikmængde i lokalområdet. Etableringen 

af butikkerne vurderes dog ikke at ville ændre støjpåvirkningen på de nærmest beliggende støjfølsomme anvendelser væsentligt, da 

lokalplanområdet i forvejen er placeret ud til den trafikerede landevej, Vejlevej. I forhold til at lokalplanområdet ligger lige op af 

boligområdet mod syd, kan der forekomme støj fra trafikken til og fra lokalplanområdet. Der udlægges areal til opførelse af støj-

skærm for at mindske støjgenerne mod boligområdet mod syd samt mod gården mod vest.” 

 

Kommunen har vurderet, at støj ”indgår i planen”. 

 

Det fremgår om boligmiljø (befolkning og sikkerhed): 
 
”… 

Som nævnt under ”Støj” vil realiseringen af lokalplanen medvirke en øget trafik til og fra lokalplanområdet, men da butikker med 

særligt pladskrævende varegrupper henvender sig til et større opland, vil det meste af trafikken sandsynligvis foregå via landevejen 

Vejlevej og Tofteskovvej, og forventes ikke at påvirke de mindre veje i Klakring i større omfang.  

Lokalplanområdet vejbetjenes af en adgangsvej langs sydskellet, og som nævnt under punktet ”Støj” udlægges der areal til støj-

skærm der begrønnes f.eks. med klatreplanter eller opføres som pilehegn eller lign., som mindsker både det visuelle indblik til 

boligområdet samt støjgener.” 
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Kommunen har vurderet, at indvirkningen på miljøet er neutral.  

 

Det fremgår om sikkerhed/tryghed (trafik og transport): 
 

”Det forventes ikke, at trafiksikkerheden påvirkes væsentligt som følge af planlægningen.” 

 

Kommunen har vurderet, at indvirkningen på miljøet er neutral.  

 

Det fremgår om trafikafvikling/kapacitet (Trafik og transport): 
 

”Der etableres vejadgang til området fra ”Tofteskovvej” over Trælastens ejendom, som udlagt i lokalplan 01.E05.01. Som nævnt 

under punktet ”Boligmiljø” vil realiseringen af lokalplanen medvirke til en øget trafik til og fra lokalplanområdet. Det forventes dog, at 

det meste af trafikken sandsynligvis foregå via landevejen Vejlevej og Tofteskovvej, og forventes ikke at påvirke de mindre veje i 

Klakring i større omfang.” 

 

Kommunen har vurderet, at indvirkningen på miljøet er neutral.  

 

Det fremgår af kommunens samlede vurdering efter miljøvurderingsloven, at planforslaget samlet set ikke 

vurderes at kunne give anledning en væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen kun omfatter et mindre 

område på lokalt plan.  

 

Det fremgår bl.a. af lokalplanens redegørelse om miljøscreening: ”I henhold til Lov om miljøvurdering af 

planer og programmer…§ 3, stk. 2, har… Kommune vurderet, at planlægningen kun berører et mindre 

område på lokalt plan, som ikke vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt…” 

 

Hedensted Kommune har telefonisk oplyst overfor Natur- og Miljøklagenævnet, at kommunen har screenet 

lokalplanforslaget efter miljøvurderingsloven bilag 4, punkt 10, litra a) Intrastrukturprojekter Anlægsarbej-

der i industrizoner og litra b) Infrastrukturprojekter, Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af 

butikscentre og parkeringspladser. 

 

Endelig vedtagelse af lokalplan 1081 

Det fremgår af sagsfremstillingen i forhandlingsprotokollen for byrådets endelige vedtagelse af loka l-

planen den 29. oktober 2014, at der er indkommet 5 bemærkninger i offentlighedsperioden . De 

indkomne bemærkninger, herunder klagers bemærkninger af 27. maj 2014 og klagen af 4. august 

2014 over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering af lokalplanforslaget, var 

vedlagt som bilag til sagsfremstillingen. Der var tillige vedlagt et indsigelsesnotat udarbejdet af 

forvaltningen til brug for byrådets behandling af sagen med et resume af de indkomme bemærknin-

ger til lokalplanforslaget og forvaltningens bemærkninger hertil, herunder klagers bemærkninger og 

forvaltningens bemærkninger hertil. 

 

Supplerende bemærkninger 

Kommunens bemærkninger 

Afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering af forslag til lokalplan 1081 

Kommunen har den 27. august 2014 fremsat en række bemærkninger og bl.a. henvist til, at området 

siden 2009 i kommuneplanen har været udlagt til erhvervsområde med mulighed for, at der inden for 

området etableres butikker til særligt pladskrævende varegrupper.  
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Kommunen har tillige henvist til, at det udover udlæg af adgangsvej med en bredde på 6 m tillige 

fremgår af lokalplan 01-E05.01, at der skal udlægges et støjdæmpende grønt areal, evt. med støj-

dæmpende foranstaltninger, i en bredde på 5 m fra det sydlige skel. 

 

Det er kommunens vurdering, at de fleste kunder, ansatte og varetransporter vil komme via Vejlevej, 

dreje ind af Toftegårdvej og videre ind af indkørslen, og kommunen vurderer, at trafikforholdene og 

trafiksikkerheden ikke bliver væsentlig påvirket af etableringen af indkørslen til lokalplanområdet.  

 

Kommunen har henvist til, at lokalplanen udlægger et areal til etablering af et støjhegn mod bolig-

området mod syd og boligen mod vest, og at det fremgår at lokalplanen, at støjhegnet skal begrøn-

nes. Støjhegnet vil ikke have en væsentlig indvirkning på boligområdet, og virksomhederne skal 

overholde Miljøstyrelsens vejning nr. 5 fra 1984 om Ekstern støj fra virksomheder.  

 

Kommunen vurderer ikke, at skiltningen for de to butikker vil medføre en væsentlig påvirkning af 

området og dets karakter. 

 

Da lokalplanområdet ligger nord for boligområdet, er der ingen skyggepåvirkning i forhold til bolig-

områder fra den nye bebyggelse.  

 

Den endelig vedtagelse af lokalplan 1081 

Kommunen har bl.a. anført, at der i notatet til bemærkningerne til planforslaget til kommunalbesty-

relsens behandling af sagen er vurderet på alle de indkomne bemærkninger.  

 

Klagers supplerende bemærkninger  

Afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering af forslag til lokalplan 1081 

Klager har den 16. september 2014 fremsat supplerende bemærkninger til klagen over miljøscree-

ningen. Klager har bl.a. anført, at det støjdæmpende areal, jf. lokalplan 01.E05.01, er meget smalt 

og næppe vil kunne hindre støj. Dette blev konstateret, da trælasthandelen blev bygget og virksom-

heden blev pålagt at ændre byggeriet, så det ikke kom lastbiler på området mod boligerne.  

 

Klager har understreget, at der er tale om et område med mange sårbare bilister , herunder bl.a. 

børn.   

 

Ifølge klager vil et støjhegn påvirke nærområdet væsentligt. Der vil blive opført en stor industrilig-

nende bygning, som også vil påvirke miljøet væsentlig.  

 

Klager har anmodet om, at klagen tillægges opsættende virkning.  

 

Klager har den 28. oktober 2014 anført, at de der ved Teknikudvalgets vedtagelse af lokalplanen 

stort set ikke blev foretaget en konkret behandling af klagerne, som blev afvist uden begrundelse.  

 

Klager har den 7. november 2014 anført, at Byrådet har vedtaget lokalplanen og tilsidesat de frem-

komne indsigelser uden særlige kommentarer, herunder vedrørende miljøscreeningen, samt at kom-

munen har ignoreret klagen over miljøscreeningen og anmodningen om opsættende virkning. Det er 

klagers opfattelse, at sædvanlig sagsbehandlingsprocedure ikke er overholdt. Klager har medsendt 

mails af 3. og 28. oktober 2014 til kommunen, hvor det bl.a. er anført, at udvalget ikke har modtaget 
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kopi af klagen, at der i kommunens notatark ikke tages stilling til trafikale forhold/udfordringer, samt 

at der ses bort fra støjvurderingen. 

 

Den endelig vedtagelse af lokalplan 1081 

Klager har den 23. december 2014 anmodet om, at klagen over den endelige vedtagelse af lokalpl a-

nen tillægges opsættende virkning 

 

Klager har den 9. januar 2015 fastholdt klagen og anført en række forhold vedrørende miljøscreenin-

gen, herunder om den visuelle påvirkning af et hegn i flere meters højde, manglende undersøgelse af 

adgangsvejen og manglende begrundelse.  

 

Natur- og Miljøklagenævnets bemærkninger og afgørelse 

Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, kan Natur- og Miljøklagenævnet tage stilling til retlige spørgsmål 

i forbindelse med en kommunes afgørelse efter planloven.  

 

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 1081 er udarbejdet i henhold til planloven. 

 

Det er retlige spørgsmål, om der burde være udarbejdet en miljøvurdering i forbindelse med tilveje-

bringelse af lokalplanen, og om lokalplanen er vedtaget i overensstemmelse med planloven. 

 

Tillæg nr. 21 i spildevandsplanen ses kun omtalt i overskriften i klagen af 2. december 2014. Der er 

således ikke anført selvstændige klagepunkter i forhold til spildevandsplanen.  Natur- og Miljøklage-

nævnet har herefter alene anset klagen som en klage over kommunes afgørelse efter miljøvurde-

ringsloven for så vidt angår lokalplan(forslaget).  

 

Under hensyn til, at der nu træffes samlet afgørelse i sagen, har nævnet ikke fundet anledning til at 

træffe delafgørelse om opsættende virkning. 

 

Miljøvurderingsloven 

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 1081 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 § 3, stk. 1, nr. 1, skal der udarbejdes en miljøvurdering for en række næ r-

mere angivne planer og programmer, som er omfattet af lovens bilag 3 og 4. Hvis en plan, der er 
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omfattet af denne bestemmelse, fastlægger anvendelsen af et mindre område på lokalt plan eller 

alene indeholder mindre ændringer i en sådan plan, skal der dog kun gennemføres en miljøvurde-

ring, hvis planen må antages af kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, jf . § 3, stk. 2.  

 

Det bemærkes, at Natur- og Miljøklagenævnet, henset til lokalplanområdets omfang og karakter, 

ikke kan tiltræde kommunens opfattelse af, at lokalplansforslaget er omfattet af miljøvurderingsl o-

vens bilagspunkt om henholdsvis anlægsarbejder i industrizoner og anlægsarbejder i byzoner, her-

under butikscentre og parkeringspladser, under hovedpunktet infrastrukturprojekter, jf. bilag 4, 

punkt 10, litra a og b. Det er Natur- og Miljøklagenævnets opfattelse, at kommunes planforslag i 

stedet skal vurderes efter § 3, stk. 1, nr. 3. 

 

Vurderingen af, om planen må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, er imidlertid den 

samme efter § 3, stk. 2 – som kommunen tillige har vurderet, at planforslaget er omfattet af,  jf. § 3, 

stk. 1, nr. 1 – og efter § 3, stk. 1, nr. 3 

 

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 områ-

de, der kan blive berørt. Kriterierne omfatter bl.a. indvirkningens størrelsesorden og rumlige ud-

strækning (i forhold til geografisk område og størrelse af befolkning, som kan blive berørt), værdien 

og sårbarheden af det område, som kan blive berørt, og indvirkning på områder eller landskaber, 

som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt, fællesskabs-, eller internationalt plan.  

 

Plangrundlaget skal muliggøre opførelse af kontor og serviceerhverv og/eller højst 2 butikker med 

højst i alt 3000 m2 brottoetageareal samt tilhørende varegård, parkeringsarealer m.v. 

 

Hedensted Kommune har foretaget en faglig vurdering af planforslagets miljøkonsekvenser  i over-

ensstemmelse med kriterierne i lovens bilag 2 og på baggrund heraf truffet afgørelse om, at planfor-

slaget ikke kan få væsentlig indvirkning på miljøet. 

 

Klager har overordnet anført, at plangrundlaget vil have en væsentlig indvirkning på miljøet og 

kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Klager har bl.a. anført, at der vil være væsentlig påvirk-

ninger af miljøet i form af øget trafik og støj samt visuel påvirkning og skyggegener. 

     

Natur- og Miljøklagenævnet finder ud fra en samlet vurdering af sagens oplysninger ikke, at der er 

grundlag for at tilsidesætte Hedensted Kommunes faglige vurdering af, at der ikke er tale om en så 

væsentlig påvirkning af miljøet, at der er pligt til at udarbejde en miljøvurdering. Der er herved bl.a. 

lagt vægt på lokalplanområdets udstrækning, og at der er tale om højst to butikker i et område, som 

i den overordnede planlægning hidtil har været udlagt til kontor og serviceerhverv med mulighed for 

etablering af butikker til særligt pladskrævende varegrupper. Der er således ikke tale om en sådan 

påvirkning, der kan karakteriseres som væsentlig i miljøvurderingslovens forstand.  

 

Der kan herefter ikke gives medhold i klagen over Hedensted Kommunes afgørelse om ikke at udar-

bejde en miljøvurdering af forslag til Lokalplan 1081. 

 

Planloven 

Der er i planlovens kapitel 6 fastsat bestemmelser om planers tilvejebringelse og ophævelse, herun-

der om offentlighedens medvirken i planprocessen. Efter planlovens § 24 skal kommunen således 
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offentliggøre forslag til lokalplaner og fastsætte en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af inds i-

gelser m.v. mod planforslagene. Hedensted Kommune har opfyldt dette krav i forbindelse tilvejebrin-

gelse af lokalplanen. 

 

Der er ikke i planloven nogen pligt for kommunen til at imødekomme de indkomne indsigelser. Det 

fremgår af det omtalte indsigelsesnotat, at klagers indsigelse har været behandlet i forbindelse med 

den endelige planvedtagelse. 

 

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

afgørelse af 29. oktober 2014 om endelig vedtagelse af lokalplan 1081.  

 

 

 

 

 

  

 

Lena Kongsbach 

Ankechef 
/ 

Majbrit Costigan 

Fuldmægtig 

 

 

 

Afgørelsen er sendt pr. e-mail til: 

 

- Advokat Max L. Jepsen, j.nr. 1153-104 (dk@samadvo.dk og juelsminde@samadvo.dk) 

- Juelsminde Trælasthandel A/S, (webshop@xl-juelsmindetraelasterne.dk)  

- Hedensted Kommune, sagsnr. 01.02.05-K02-3-14 (Chrisina.D.Nielsen@Hedensted.dk og 

mail@hedensted.dk) 

- Svanen Gruppen, att. Michael Brixhuus (mib@as-svanen.dk) 

- Land og Plan, att. Svend Smedegaard og Peter Nielsen (svs@landplan.dk og 

pni@landplan.dk) 

- Arch Arkitekter, att. Klaus Krogh Jensen (kk@arch.as) 
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