
Screening for Miljøvurdering
Af tillæg 4 til spildevandsplanen 2015-2020

Sammenfattende skema

JA NEJ Bemærkninger 

Skal planen miljøvurderes: x

Hedensted Kommune

Screeningen er udført af Anders Reuss
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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 Erstatter gl. kloakledning i bestående vej

Kulturarv og arkæologiske 
forhold 

F.eks.: Værdifulde 
kulturmiljøer, Jordfaste 
fortidsminder, Kirkebyggelinie, 
Arkitektonisk og arkæologisk 
arv, Fredning

x Øst for kirken er Vestergade anlagt i helt nyt tracé i 
forbindelse med jernbanens bygning i 1860´erne. Vest 
for kirken ligger Vestergade stadig i samme forløb, 
som på de ældst kendte kort.
I forbindelse med opførelsen af den nye kirkesal for 
omkring 10 år siden blev der påvist fortidsminder i 
området.
Det er således sandsynligt, at der ved gravearbejderne 
i forbindelse med renovering af ledninger og evt. 
udskiftning af vejkasse vil kunne gøres observationer 
af fortidsminder i området i kirkens nærhed.
VejleMuseerne har således ikke bemærkninger til det 
planmæssige, men vi vil gerne orienteres, når det 
kommer til praktisk udførelse af anlægsarbejder inden 
for en afstand af 100 meter fra kirkegården. Vi agter 
således at foretage nogle besigtigelser af jordarbejdet.



Visuel påvirkning

F.eks.  Udsigt, Indblik, 
Arkitektonisk udtryk

x Erstatter gl. kloakledning i bestående vej.

Grønne områder og 
beplantning 

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

x Erstatter gl. kloakledning i bestående vej. 

Naturbeskyttelse 

Dyre- og planteliv samt 
biologisk mangfoldighed

x Erstatter gl. kloakledning i bestående vej

Naturbeskyttelsesinteresser

F.eks. Beskyttede jord- og 
stendiger, §3-områder, 
Beskyttelseslinjer, 
Vådområder,  International 
naturbeskyttelsesområder

x Erstatter gl. kloakledning i bestående vej

Skovrejsning

F.eks. ønsket/uønsket

x Erstatter gl. kloakledning i bestående vej

Jord

F.eks. Jordforurening Jordforurening, jordhåndtering/flytning

Vand 

Grundvand

F.eks. Drikkevandsinteresser, 
indvindingsopland, boringer

x Drikkevandsinteresser, indvindingsopland 

Overfladevand x x Projekter medfører ikke i sig selv ændrende forhold for 
tilledning af regn eller husspildevand til recipient. 

Udledning af spildevand Projekter medfører ikke i sig selv ændrende forhold for 
tilledning af regn eller husspildevand til recipient.

Støj

F.eks. Den fælles 
planlægningszone for støj, støj 
fra tekniske anlæg, støjgener, 
det ækvivalente støjniveau

x Ikke relevant

Klimapåvirkning

F.eks. Vindturbulens, x Ikke relevant



skyggegener 

Ressourceanvendelse 

Arealforbrug x Erstatter gl. kloakledning i bestående vej.

Energiforbrug x På sigt lavere energiforbrug, da der skal pumpes med 
mindre regn- og overfladevand

Befolkning og sikkerhed

Boligmiljø

F.eks. Projektets konsekvenser 
for nærområdets beboere.

x Ikke relevant

Friluftsliv/rekreative 
interesser/stier

x Ikke relevant

Brand, eksplosion, 
giftpåvirkning

Ikke relevant 

Trafik og transport 

Sikkerhed/tryghed x Ikke relevant, udover anlægsfasen og her vil der bliver 
taget de nødvendige forholdsregler. 

Trafikafvikling/-kapacitet x Ikke relevant

Kommunal planlægning 

Overensstemmelse med 
kommuneplanlægningen 

x Ja det er i overensstemmelse med kommuneplanen

Overensstemmelse med øvrig 
planlægning 

x ja

Samlet vurdering og klagevejledning

Screening for miljøvurdering
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1533 af 15. oktober 
2015) 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.

Afgørelse
Ifølge Lov om miljøvurdering 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 spildevandsplanforslaget og har afgjort, at det ikke vil 
have en væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor det ikke skal miljøvurderes.  Afgørelsen skal i henhold 
til Lov om miljøvurdering af planer og programmer offentliggøres med begrundelse og klagevejledning, 
hvilket sker samtidig med, at planforslaget fremlægges i offentlig høring. 

Klagevejledning vedrørende miljøvurdering
Afgørelsen kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. 



Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over kommunens afgørelse, skal anvende 
Natur- 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 information 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. 

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

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 planforslaget. Ved berørt 
myndighed forstås 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 haft mulighed for at kommentere kommunens forventede afgørelse om 
ikke at gennemføre en miljøvurdering af spildevandsplanforslaget, og har ikke haft bemærkninger til at 
der ikke gennemføres en miljøvurdering af spildevandsforslaget. 


