
Screening for Miljøvurdering 
Tillæg nr. 20 til spildevandsplanen - for område ved Gramvej der inddrages i kloakopland 

 

Sammenfattende skema 

 

 JA NEJ  Bemærkninger  

Skal planen miljøvurderes:  x  

 

Hedensted Kommune  

Screeningen er udført af Lisbeth Appel Bjergbæk 

Dato 18-03-2014 

 

 

 

 

Screeningsskema 

 

Parametre 

/Mulige fokuspunkter 

 (checkliste) 
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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    Det forventes ikke at tillægget vil give anledning til 

negativ påvirkning af landskabet. Vurdering indgår 

allerede i screening af lokalplan 1024 for BGI 

Akademiet 

Kulturarv og arkæologiske 

forhold  

 

F.eks.: Værdifulde 

kulturmiljøer, Jordfaste 

fortidsminder, Kirkebyggelinie, 

Arkitektonisk og arkæologisk 

arv, Fredning 

 x    Da der tidligere er gjort fund af fortidsminder i 

tilstødende områder, anbefales det, at der for nærmere 

udpegede områder foretages arkæologisk 

forundersøgelse forud for anlægsarbejde. Vurdering 

indgår allerede i screening af lokalplan 1024 for BGI 

Akademiet  

 

Visuel påvirkning 

 

F.eks.  Udsigt, Indblik, 

Arkitektonisk udtryk 

 x    Det forventes ikke at tillægget vil give anledning til 

negativ visuel påvirkning. Vurdering indgår desuden i 

screening af lokalplan 1024 for BGI Akademiet 

Grønne områder og 

beplantning  
 x    Det forventes ikke at tillægget vil give anledning til 

negativ påvirkning af grønne områder. Vurdering 



 

F.eks. at et projekt medfører 

indgreb i et grønt område mm. 

indgår desuden i screening af lokalplan 1024 for BGI 
Akademiet  

Naturbeskyttelse        

Dyre- og planteliv samt 

biologisk mangfoldighed 
 x    Det forventes ikke at tillægget vil give anledning til 

negativ påvirkning af plante- og dyreliv. Vurdering 
indgår desuden i screening af lokalplan 1024 for BGI 
Akademiet 

Naturbeskyttelsesinteresser 

 

F.eks. Beskyttede jord- og 

stendiger, §3-områder, 

Beskyttelseslinjer, 

Vådområder,  International 

naturbeskyttelsesområder 

 x    Det forventes ikke at tillægget vil give anledning til 

negativ påvirkning af naturbeskyttelsesområder. 
Vurdering indgår desuden i screening af lokalplan 1024 
for BGI Akademiet 

Skovrejsning 

 

F.eks. ønsket/uønsket 

 x    Vurdering indgår allerede i screening af lokalplan 1024 

for BGI Akademiet 

Jord       

F.eks. Jordforurening  x    Vurdering indgår allerede i screening af lokalplan 1024 

for BGI Akademiet 

Vand        

Grundvand 

 

F.eks. Drikkevandsinteresser, 

indvindingsopland, boringer 

 x    Såvel det nuværende kloakopland som den 
planlagte udvidelse heraf ligger inden for arealer, der 

er udpeget som område med særlige 

drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomt 
indvindingsopland (NFI). Der er samtidig behov for stor 
grundvandsdannelse i området 
 
Vurdering af tillæggets påvirkninger på grundvandet 
indgår allerede i screening af lokalplan 1024 for BGI 
Akademiet 

Overfladevand  x    Der skal søges relevante tilladelser til 

håndtering/udledning af overfladevand.  

 

Vurdering indgår desuden allerede i screening af 

lokalplan 1024 for BGI Akademiet 

Udledning af spildevand   x   Tillægget til spildevandsplanen inddrager de områder 

der ligger uden for spildevandsplanen i 

spildevandskloakeret opland. Spildevandet ledes i dag 

via kloaksystemet i Bjerre til Bråskov Renseanlæg, 

men da renseanlægget planlægges nedlagt i 

2014/2015, vil spildevandet fremover ledes til 

Hedensted Renseanlæg. Den øgede mængde 

spildevand kan håndteres inden for renseanlæggets 

eksisterende udledningstilladelse. Da Bjerre er 

fælleskloakeret sker der i dag overløb af spildevand til 

Skjold Å ved større regnhændelser. Vedtagelsen af 

tillæg nr. 20 til spildevandsplanen vil ikke bidrage til 



væsentligt flere overløb, da der netop ikke tilledes 

yderligere regnvand til systemet. De overløb der sker, 

vil indeholde ca 50% mere spildevand end hidtil. Da 

spildevandsmængden i overløbsvandet dog er meget 

lille, vurderes dette ikke at have en væsentlig 

indvirkning på miljøet.  

Kloaksystemet i Bjerre forventes separeret inden for 

en overskuelig årrække, herved vil overløb til Skjold Å 

ophøre.  

Støj       

F.eks. Den fælles 

planlægningszone for støj, støj 

fra tekniske anlæg, støjgener, 

det ækvivalente støjniveau 

 x    Det forventes ikke at tillægget vil give anledning til 
negativ støjpåvirkning. 
 

 

Klimapåvirkning       

F.eks. Vindturbulens, 

skyggegener  
 x    Det forventes ikke at tillægget vil give anledning til 

negativ klimapåvirkning. 

 

Ressourceanvendelse        

Arealforbrug  x    Vurdering indgår allerede i screening af lokalplan 1024 

for BGI Akademiet 

Energiforbrug   x    Vurdering indgår allerede i screening af lokalplan 1024 

for BGI Akademiet 

Befolkning og sikkerhed       

Boligmiljø 

 

F.eks. Projektets konsekvenser 

for nærområdets beboere. 

 x    Vurdering indgår allerede i screening af lokalplan 1024 

for BGI Akademiet  

Friluftsliv/rekreative 

interesser/stier 
 x    Vurdering indgår allerede i screening af lokalplan 1024 

for BGI Akademiet 

Brand, eksplosion, 

giftpåvirkning 
 x    Det forventes ikke at at tillægget giver anledning til 

særlige risici.  

Trafik og transport        

Sikkerhed/tryghed  x    Det forventes ikke at tillægget til påvirker sikkerheden.  

Trafikafvikling/-kapacitet  x    Det forventes ikke, at tillægget vil påvirke trafikken. 

 

Kommunal planlægning        

Overensstemmelse med 

kommuneplanlægningen  
 x    Vurdering indgår allerede i screening af lokalplan 1024 

for BGI Akademiet 

Overensstemmelse med øvrig 

planlægning  
 x    Vurdering indgår allerede i screening af lokalplan 1024 

for BGI Akademiet 

 



 

 

 

Samlet vurdering og klagevejledning 
 

Screening for miljøvurdering 

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 

2009) 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 vurderes som værende væsentlig. 

 

Der er foretaget screening af spildevandsplantillæggets indvirkning på miljøet. Kommunen har vurderet, 

at planen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor skal den ikke miljøvurderes. 

 

Klagevejledning vedrørende miljøvurdering 

Afgørelsen kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Natur- og Miljøklagenævnet indenfor 4 

uger efter offentliggørelsen. Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald samt 

landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø. 

 

Klage skal være skriftlig og sendes til Natur- og Miljøklagenævnet, Rentemestervej 8, 2400 København 

NV, eller e-mail: nmkn@nmkn.dk. Klagen skal være modtaget af Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 

uger, efter offentliggørelsen.  

 

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 

500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende en opkrævning på gebyret. Natur- og 

Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Betales gebyret 

ikke inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Gebyret tilbagebetales, hvis 

der gives helt eller delvis medhold i klagen. 

 

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder, efter modtagelse af 

afgørelsen. 


