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Screening for Miljøvurdering 

Sammenfattende skema

JA NEJ Bemærkninger 
Skal planen miljøvurderes: X Den screenede plan omhandler et mindre område

og medfører en uvæsentlig ændring fra den hidtidige
planlægning. De aspekter, der antages at kunne have
miljømæssig betydning, er der taget hensyn til i det ud-
arbejdede planforslag.

Hedensted Kommune
Screeningen er udført af Lene Stegemejer
Dato 16.04.14

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 Lokalplanområdet ligger ved Hedensted Centret nord 
vest for Hedensted by. Området er en blanding af et 
typisk landbrugsområde, som er præget af en blanding 
af landbrugsejendomme, fritliggende beboelsesejen-
domme men også boligområder, erhvervsområder og 
institutioner.  Terrænet indenfor lokalplanområdet er 
forholdsvist fladt med 1 meter i terrænforskel i det 
sydlige hjørne.

Kulturarv og arkæologiske 
forhold 

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

X Horsens Museum vil stærkt anbefale, at der forud for 
anlægsarbejdet foretages arkæologiske forundersøgel-
ser, så omfanget af fortidsminder kan fastslås.

Visuel påvirkning

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

X Mod syd og vest for den kommende kunstgræsbane 
etableres et beplantningsbælte samt en jordvold. Land-
skabsbearbejdningen skal tildels afskærme kunstgræs-
banens trådhegn fra boligområdet sydligt for lokalplan-
området. Der placeres 6 lysmaster i 18 meters højde, 
de vil være synlige for omgivelserne. 
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Grønne områder og beplant-
ning 

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

X Der etableres beplantning i et grønt rekreativ område  
mod syd og vest i lokalplanområdet.

Naturbeskyttelse 
Dyre- og planteliv samt biolo-
gisk mangfoldighed

X Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV arter 
i området. På grund af arealets hidtidige anvendelse er 
det kommunens vurdering, at området ikke er et vel-
egnet levested for bilag IV arter, hvorfor planen ikke 
vurderes at påvirke bilag IV-arter væsentligt. Samtidig 
vurderer Hedensted  Kommune, at planen, pga. af af-
standen, ikke vil påvirke Natura 2000 områders udpeg-
ningsgrundlag. 

Naturbeskyttelsesinteresser

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

X Der er ingen naturbeskyttelsesinteresse inden for lo-
kalplanområdet.

Skovrejsning

F.eks. ønsket/uønsket

X Området er i Kommuneplan 2013 udpeget som et om-
råde, hvor skovrejsning er uønsket.

Jord
F.eks. Jordforurening X Der forventes ikke at kunne forekomme jordforurening 

inden for lokalplanområdet.
Vand 
Grundvand

F.eks. Drikkevandsinteresser, 
indvindingsopland, boringer

X Området er ikke udpeget som område med særlig drik-
kevandsinteresser og planforslaget vurderes ikke at 
medføre negativ påvirkning på grundvandet.

Overfladevand X Baneanlægget skal etableres med skråt sidefald, såle-
des at der sker en naturlig afvanding af banen ved min-
dre regnskyld. Der skal derudover etableres et dræn-
system i banen, hvorfra drænvandet via grøfter eller 
lignende ledes til det rekreative grønne friareal langs 
lokalplanområdets sydlige og vestlige grænse. 

Udledning af spildevand X Der skal ikke afledes spildevand fra lokalplanområdet. 
Støj
F.eks. Den fælles planlæg-
ningszone for støj, støj fra 
tekniske anlæg, støjgener, det 
ækvivalente støjniveau

X Der må forventes, at der er støj fra aktiviteter på kunst-
græsbanen. 

Klimapåvirkning
F.eks. Vindturbulens, skygge-
gener 

X Der opsættes trådhegn på 2-4 meter i højden samt lys-
master i 18 meters højde. Det vurderes ikke at give 
anledning til væsentlige klimapåvirkninger i nærmiljøet 
i form af turbulens, skygge mv.

Ressourceanvendelse 
Arealforbrug X Der etableres/anlægges en kunstgræsbane på 110 x 

125 m. Arealforbruget vurderes ikke at kunne begræn-
ses yderligere og er dermed fundet acceptabelt.

Energiforbrug X Der opsættes 6 lysmaster med en højde på 18 meter. 
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Befolkning og sikkerhed
Boligmiljø

F.eks. Projektets konsekvenser 
for nærområdets beboere.

X De omkringliggende ejendomme forventes i mindre 
grad at blive påvirket af kunstgræsbanen. Der findes, 
som udgangspunkt, ingen vejledende grænseværdier 
for støj fra idrætsaktiviteter. De 18 meter høje lysma-
ster med tilhørende lysarmatur må kun lyse ned på ba-
neanlægget.  

Friluftsliv/rekreative interes-
ser/stier

X Kunstgræsbanen skaber bedre forhold/mulighed for 
idrætsmiljøet.

Brand, eksplosion, giftpåvirk-
ning

X Ingen påvirkning.

Trafik og transport 
Sikkerhed/tryghed X Ankomstvejen er Gesagervej således, at boligområ-

det mod syd for Årupvej ikke belastes af øget trafik til 
kunstgræsbanen.

Trafikafvikling/-kapacitet X Der vil ske en trafikforøgelse i området. Derfor etable-
res flere parkeringspladser på området syd og vest for 
det eksisterende fitness center i eksisterende lokalplan-
område 128. Desuden er det muligt for busser at lang-
tidsparkere ved eksisterende holdeplads på Gesagervej 
nord/vest for Hedensted Centret. 
Tilgængeligheden til området med bil, offentlig trans-
port og for cyklende og gående vurderes ikke at blive 
forringet. 

Kommunal planlægning 
Overensstemmelse med kom-
muneplanlægningen 

X Der skal der sideløbende med med lokalplan
1086 udarbejdes et kommuneplantillæg, der udlægger
lokalplanområdet som rammeområde 5.O.06 til offent-
lige formål. Tillægget får nr. 6.

Overensstemmelse med øvrig 
planlægning 

X Lokalplanen vurderes at være i overensstemmelse med
den øvre planlægning.

Samlet vurdering og offentliggørelse 

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 den pågældende plan. Planer skal miljøvurderes, såfremt indvirkningen på miljøet vurde-
res som værende væsentlig.

Der er foretaget en screening af forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og lokalplan 1086 mhp. at afklare den 
eventuelle miljøpåvirkning. I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 939 af 
03/07/2013) §3, stk. 2 har Hedensted Kommune vurderet, at planlægningen kun berører et mindre område 
på lokalt plan, som ikke vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal gennemføres 
en miljøvurdering.

Afgørelsen skal iht. lov om miljøvurdering af planer og programmer offentliggøres med begrundelse og klage-
vejledning. Afgørelsen offentliggøres mest hensigtsmæssigt sammen med planforslaget. Klagereglerne følger 
af den lov, som planen er udarbejdet i henhold til. I dette tilfælde giver planloven mulighed for at påklage 
afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse. Når der er foretages 
en samlet offentliggørelse, fremkommer der således både en 4 ugers klagefrist over afgørelsen om miljøvur-
dering, samt en 8 ugers høring vedrørende planforslaget.

Klagevejledning vedrørende miljøvurdering
Du kan klage over kommunens afgørelse for så vidt angår retlige forhold, jf. planlovens § 58 stk. 1, pkt. 4. 
Der kan klages over kommunens afgørelse om, at kommunen ikke vil gennemføre en miljøvurdering af planen. 

Hedensted Kommune skal modtage klagen inden 4 uger fra datoen for offentliggørelsen over afgørelsen om 
miljøvurdering.

Klagen skal sendes til Hedensted Kommune, som sender den videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen 
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sendes helst via mail til teknikogmiljo@hedensted.dk

Ellers pr. post til adressen:
Hedensted Kommune
Teknik & Miljø
Tjørnevej 6
7171 Uldum

Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen 
af klagen sende dig en opkrævning på gebyret. Nævnet vil ikke påbegynde behandlingen 
af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og 
Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk 

Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i din klage.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal dette ske inden 6 
måneder fra datoen for offentliggørelsen af den endeligt vedtagne plan.



Hedensted Kommune

Teknik & Miljø
Tjørnevej 6
7171 Uldum

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


