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Screening for Miljøvurdering 

Sammenfattende skema

JA NEJ Bemærkninger 
Skal planen miljøvurderes: x

Hedensted Kommune
Screeningen er udført af Hedensted Kommune
Dato Den 20. april 2015
Sags Id 01.02.15-P19-1-11
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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 Lokalplanområdet er beliggende i den nordøstlige del 
af Hedensted by i et næsten udbygget erhvervsom-
råde, og indeholder i forvejen omfattende bebyggelse 
til en reprovirksomhed. 

Kulturarv og arkæologiske 
forhold 

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

x Horsens Museum har foretaget en arkivalsk kontrol af 
det af lokalplanen berørte område. Der kendes ikke på 
forhånd til fortidsminder på arealet. 
En stor del af arealet er allerede bebygget, og her vil der 
formentlig ikke være risiko for skjulte, jordfaste fortids-
minder. På den østlige del af arealet, hvor området lig-
ger i dyrket mark, kan der være risiko for fortidsminder. 
Nærområdet er karakteriseret ved mange gravhøje 
og et helt særligt fortidsmindelandskab fra især yngre 
stenalder. Horsens Museum anbefaler derfor, at der for-
ud for anlægsarbejder inden for dette område foretages 
arkæologiske forundersøgelser efter museumslovens 
paragraf 25-27 for at afklare, om der skulle befinde sig 
skjulte fortidsminder på stedet.

Visuel påvirkning

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

x Visuel påvirkning vurderes ikke at kunne blive væsent-
lig ændret, da lokalplanen fastlægger, at udvidelser af 
virksomhedens bebyggelse skal ske med samme volu-
miner, formsprog og farveholdning som virksomhedens 
eksisterende bebyggelse. Det fastlægges desuden, at 
den del af området, som ligger ud til det åbne land, skal 
afskærmes med beplantning.

Grønne områder og beplant-
ning 
F.eks. at et projekt medfører 
indgreb i et grønt område mm.

x Ikke relevant for planlægningen.
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Naturbeskyttelse 
Dyre- og planteliv samt biolo-
gisk mangfoldighed

x Lokalplanområdet er for langt størstedelens vedkom-
mende bebygget eller befæstet, og heller ikke den uud-
nyttede del vurderes generelt at kunne rumme væsent-
lig biologisk mangfoldighed eller værdifuld natur.
I lokalplanområdets sydøstlige hjørne er i dag et min-
dre skovbevokset område på ca 1000 m². Inklusive det 
træbevoksede område på matriklen syd for lokalplanens 
område er der i alt ca. 3000 m² træbevokset areal. Ho-
vedparten af træbevoksningen er yngre, idet den er 
plantet efter 1999, mens træerne i skellet mellem de to 
ejendomme vurderes at være ældre.
Det skal vurderes om planen kan skade yngle- og raste-
område for dyrearter eller ødelægge plantearter på EU’s 
habitatdirektivs IV. Hedensted Kommune har ikke detal-
jeret kendskab til de enkelte bilag-IV arters forekomst i 
lokalplanens område, men gamle træer kan rumme mu-
lige yngle- og rastelokaliteter for nogle flagermusarter. 
Da hovedparten af træbevoksningen i lokalplanområdet 
er ung og de få ældre træer i skel ikke påvirkes, vur-
deres det, at planen ikke vil medføre en ændret påvirk-
ning af levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet 
af EU’s habitatdirektivs bilag IV. 

Naturbeskyttelsesinteresser

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

x Der er ikke udpeget områder med eller registreret 
naturbeskyttelsesinteresser indenfor lokalplanområdet. 
Nærmeste registrerede beskyttede naturområde er en 
sø beliggende ca 40 meter syd for lokalplanområdet. 
Lokalplanen vurderes ikke at kunne medføre tilstands-
ændring for søen.
Det skal vurderes, om planen kan påvirke et Natura 
2000-område væsentligt jf. BEK nr. 408 af 01/05/2007, 
§ 7. Fra lokalplanens område er der ca. 6,4 km til nær-
meste Natura 2000-område: nr. 78 ’Skove langs nord-
siden af Vejle Fjord’, som rummer Habitatområde nr. 
67 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 45. Pga. den store 
afstand vurderes lokalplanen ikke vil påvirke Natura 
2000 områdernes udpegningsgrundlag. 
Der er ikke beskyttede jord- og stendiger eller andre 
naturbeskyttelsesinteresser indenfor lokalplanområdet. 

Skovrejsning

F.eks. ønsket/uønsket

x Ikke relevant for planlægningen

Jord
F.eks. Jordforurening x Flytning af jord i forbindelse med byggeri og anlæg 

skal anmeldes til kommunen og ske i henhold til gæl-
dende regler herfor.
Der er ikke konkret viden om jordforurening indenfor 
lokalplanens område, men planens redegørelse henle-
der opmærksomheden på, at hvis der påtræffes jord-
forurening, skal der hurtigst muligt rettes henvendelse 
til kommunens miljøafdeling. 

Vand 
Grundvand

F.eks. Drikkevandsinteresser, 
indvindingsopland, boringer

x Lokalplanområdet ligger i et område med alm. drikke-
vandsinteresser. Det vurderes, at planlægningen ikke 
kan medføre en væsentlig ændret eller forøget påvirk-
ning af grundvandsressourcerne.

Overfladevand x Håndtering af overfladevand forudsætter en privat løs-
ning for dele af lokalplanens område, som skal godken-
des af kommunen for at opnå byggetilladelse.
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Udledning af spildevand x Virksomheden er separatkloakeret. Den nye del af virk-
somhedens område skal spildevandskloakeres.
Spildevand ledes til Hedensted Renseanlæg, hvor det 
kan håndteres inden for anlæggets kapacitet. Den for-
øgede udledning af spildevand kan rummes inden for 
renseanlæggets nuværende udledningstilladelse.

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

x Som udgangspunkt reguleres virksomhedens støjpå-
virkning af omgivelserne gennem dens miljøgodkendel-
se. Der er forholdsvis stor afstand til nærmeste støjføl-
somme anvendelse og lokalplanens område er omgivet 
af erhvervsejendomme. I forhold til beboelser ligger 
virksomhedens udvidelseområde længere borte end 
virksomhedens eksisterende bebyggelse. Udvidelsen af 
virksomheden vurderes ikke at kunne give anledning 
til en væsentlig ændring i støjpåvirkningen af omgivel-
serne.

Klimapåvirkning
F.eks. Vindturbulens, skygge-
gener 

x Den bebyggelsesudvidelse, der planlægges for, vurde-
res ikke at kunne give anledning til en væsentlig ændret 
påvirkning med vindturbulens, skygge eller andre gener.

Ressourceanvendelse 
Arealforbrug x Planlægningen inddrager kun et mindre areal til virk-

somhedens udvidelse og muliggør samme arealudnyt-
telse som for virksomhedens eksisterende arealer.

Energiforbrug x Der vil som udgangspunkt ikke blive stillet krav om sær-
lige energibesparende tiltag, men lokalplanen muliggør 
anvendelse af overskudvarme fra industriproduktion og 
arkitektonisk tilpassede solpaneler på bebyggelsen.

Befolkning og sikkerhed
Boligmiljø

F.eks. Projektets konsekvenser 
for nærområdets beboere.

x Virksomheden ligger i et erhvervsområde og ikke særlig 
tæt på beboelse. Planlægningen vurderes ikke at med-
føre en mærkbar ændret påvirkning af de beboelser, der 
støder op til det samlede erhvervsområde.

Friluftsliv/rekreative interes-
ser/stier

x Ikke relevant i forhold til planlægningen.

Brand, eksplosion, giftpåvirk-
ning

x Områdets eksisterende virksomhed er ikke omfattet af 
risikobekendtgørelsen. Såvel lokalplanlægningen som 
virksomhedens miljøgodkendelse fastlægger bestem-
melser og vilkår, som skal sikre, at virksomheden drives 
hensigtsmæssigt med henblik på at imødegå eventuel 
risiko for påvirkninger fra produktionen.

Trafik og transport 
Sikkerhed/tryghed Udvidelsen af virksomheden vurderes ikke at medfø-

re væsentlige ændringer med hensyn til sikkerhed og 
tryghed i trafikken sammenlignet med den nuværende 
færdsel til og fra virksomheden.

Trafikafvikling/-kapacitet x Lokalplanen fastlægger bestemmelser for virksomhe-
dens til- og frakørsel med henblik på at sikre en hen-
sigtsmæssig trafikafvikling. Vejnettet i bydelen vurderes 
at have kapacitet til, at den begrænsede trafikforøgelse, 
en virksomhedsudvidelse kan medføre, ikke vil give an-
ledning til mærkbare ændringer i fremkommeligheden.



5Screening for Miljøvurdering

Kommunal planlægning 

Overensstemmelse med kom-
muneplanlægningen 

x Lokalplanen er i overenstemmelse med kommunepla-
nens rammer for lokalplanlægning, som udlægger om-
råde 5.E.23 til lettere industri.

Overensstemmelse med øvrig 
planlægning 

x En del af lokalplanens område er omfattet af en tidlige-
re vedtaget lokalplan 116, som aflyses for det område, 
som er omfattet af lokalplan 1093 ved den offentlige 
bekendtgørelse af den endelige vedtagelse af planen.
Der fremlægges samtidig et tillæg nr. 27 til spildevands-
planen for virksomhedens udvidelse. 

Samlet vurdering og offentliggørelse 

Det vurderes, at den samlede miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter af planforslagene er uvæsent-
lig, hvorfor der ikke er krav om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer 
og programmer, lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013. 

Planlægningen skal muliggøre en udvidelse af en eksisterende virksomhed, som ligger omgivet af andre er-
hvervsejendomme i et i kommuneplanen udlagt erhvervsområde. I forhold til 0-alternativet, hvilket vil sige de 
eksisterende forhold og den eksisterende drift af virksomheden, vurderes en eventuel ændring i påvirkningen 
af omgivelserne at være ubetydelig.

Screening for miljøvurdering
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013, skal 
det for planer, som fastlægger rammer for fremtidig anlægstilladelse, klarlægges, hvorvidt der skal foretages 
en miljøvurdering af de pågældende planer. 

Afgørelse
Planer skal miljøvurderes, såfremt indvirkningen på miljøet vurderes at være væsentlig. Ifølge Lov om mil-
jøvurdering af planer og programmer skal der kun gennemføres en miljøvurdering af planer og programmer, 
hvis planerne må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Hedensted Kommune har foretaget en 
screening af planforslagene og har afgjort, at de ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet.  Afgørelsen 
skal i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer offentliggøres med begrundelse og klagevej-
ledning, hvilket sker samtidig med, at planforslagene fremlægges i offentlig høring.

Klagevejledning
Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over kommunens afgørelse, skal anvende Na-
tur- og Miljøklagenævnets digitale klageportal. 

Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk. Der er direkte link til disse steder via forsiden af 
klagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Vejledning om, hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på Klageportalen, findes på www.
borger.dk og www.virk.dk samt på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. På www.nmkn.dk findes infor-
mation om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og svar” samt 
telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Natur- og Miljøklagenævnet.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr til 
Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning 
om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Forudgående høring
Inden afgørelse om miljøvurdering træffes, skal kommunen høre andre berørte myndigheder om, hvorvidt de 
mener, at der er anledning til at gennemføre en miljøvurdering af planforslagene. Ved berørt myndighed for-
stås en myndighed, som på grund af dens specifikke miljøansvar skal godkende eller give samtykke, tilladelse, 
godkendelse eller dispensation, for at planen eller programmet kan realiseres. 

Andre berørte myndigheder har i perioden fra den 10. til til den 25. marts haft mulighed for at kommentere 
kommunens forventede afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering af planforslagene. 



Hedensted Kommune

Fritid & Fællesskab
Tjørnevej 6-10
7171 Uldum

Tlf.: 79 75 50 00
Mail: fritidogfaellesskab@hedensted.dk


