
1 
 

Sammenfattende skema 

 

 JA NEJ  Bemærkninger  

Skal planen miljøvurderes:  X Det drejer sig om et mindre område på lokalt plan uden 

væsentlig miljøpåvirkning. Omfattet af Lov om miljøvur-

dering af planer og programmer Bilag 4 nr. 3a og 3b. 

 

Hedensted Kommune  

Screeningen er udført af Christina Duedal Nielsen og Troels Munk-Olsen 

Dato 23. juni 2015 

 

Screening for miljøvurdering i forhold til Lokalplan 1096 for et solvarmeanlæg ved Vestre Ringvej i Hedensted og 

tillæg nr. 11 til Hedensted Kommuneplan 2013-2025. 

 

Det er hensigten at den endelige lokalplan vil gøre det muligt at opføre et solvarmeanlæg på 23.000 m² det vil 

kunne forsyne ca. 800 boliger på årsbasis, anlægget forbindes med det kollektive fjernvarmesystem. Anlægget 

opføres nord og syd for Vesterbyvej. Anlægget afskærmes fra boligområde med et beplantningsbælte.  

 

Screeningsskema 
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Bemærkninger  

Begrundelser for vurderingen, henvisning til hvorle-

des vurderingen allerede indgår, eksempelvis andre 

planer, lovgivning mv.( angiv evt. kilde) og/eller ud-

dybning af, hvad der bør undersøges nærmere. 

 

By- og kulturmiljø og landskab       

By- og landskabsbeskrivelse  

 

F.eks. Værdifuldt landskab, 

Kystnærhed  

 x    Landbrugslandskabet falder jævnt fra kote 68 i den 

sydlige del til kote 64 mod nord 

Kulturarv og arkæologiske 

forhold  

 

F.eks. Værdifulde kulturmiljø-

er, Jordfaste fortidsminder, 

Kirkebyggelinje, Arkitektonisk 

og arkæologisk arv, Fredning 

 x    Der er ikke på forhånd kendskab til registrerede for-
tidsminder i de to områder. Imidlertid ligger områder-
ne landskabsmæssigt oplagt til såvel bebyggelse som 
andre typer aktiviteter i forhistorisk tid.  Lige nord for 
områderne findes Tagkær Mose, et navn som i arkæo-
logisk sammenhæng er kendt for sine mange enestå-
ende fund af ofrede bronze- og guldsmykker fra den 
sene del af bronzealderen.  Genstande som er kommet 
her til via lange handelsruter, nogle helt fra Ukraine og 
gennem det nuværende Polen. Områderne til solcelle-
anlæg ligger på en jævn, let hævet og tør flade ovenfor 
det store moseområde og må betragtes som absolut 
nærområde til mosen, hvor aktiviteter knyttet til of-
ringerne kan have fundet sted. I forbindelse med an-
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læggelsen af Vestre Ringvej påviste Vejle Museum 
væsentlige fortidsminder fire forskellige steder på 
strækningen, heraf var flere beliggende ud for de to 
interesseområder.  
Horsens Museum må derfor kraftigt anbefale, at der 
inden ethvert jordarbejde i området foretages arkæo-
logiske forundersøgelser med henblik på at få afklaret, 
om der skulle være skjulte, jordfaste fortidsminder i 
jorden. 
 

Visuel påvirkning 

 

F.eks.  Udsigt, Indblik, Arkitek-

tonisk udtryk 

   x  Der etableres beplantning omkring anlægget mod 

bebyggelsen mod øst. Akkumuleringstanken farven 

skal være neutral grå. Solpanelerne vil være blåli-

ge/mørke og vil være antirefleksbehandlede. Bæren-

de profiler og stativer, der indgår i anlægget bør ikke 

fremstå med blanke metaloverflader af hensyn til 

synlighed og refleksioner. 

Grønne områder og beplant-

ning  

 

F.eks. at et projekt medfører 

indgreb i et grønt område mm. 

 x    Området har været drevet landbrugsmæssigt og vil 

ikke fremover påvirke grønne områder.  

Naturbeskyttelse        

Dyre- og planteliv samt biolo-

gisk mangfoldighed 
     Lokalplanområdet har til nu være i drift som land-

brugsjord. Den nordligste del, der er vandlidende vil 

ikke blive forsynet med solpaneler. 

Området umiddelbart nord for lokalplanområdet er et 

§3 beskyttet engområde. 

 

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 veleg-

net levested for bilag IV arter, hvorfor planen ikke 

vurderes at påvirke bilag IV-arter væsentligt. Samti-

dig vurderer Hedensted Kommune, at planen, pga. af 

afstanden, ikke vil påvirke Natura 2000 områders 

udpegningsgrundlag. 

Naturbeskyttelsesinteresser 

 

F.eks. Beskyttede jord- og 

stendiger, §3-områder, Be-

skyttelseslinjer, Vådområder,  

International naturbeskyttel-

sesområder 

 x    Området umiddelbart nord for lokalplanområdet er et 

§ 3 beskyttet engområde i henhold til naturbeskyttel-

sesloven. 

Der er også umiddelbart nord for lokalplanområdet 

udpeget Potentielle Vådområder, Lavbundsarealer, Ny 

natur og Naturområde i Kommuneplanen. 

Naturbeskyttelsesinteresserne og udpegningerne 

ligger ikke indenfor lokalplanområdet og Hedensted 

Kommune vurderer ikke at planlægningen med den 

anvendelse der planlægges for, vil påvirke beskyttel-

sesinteresser eller være i uoverensstemmelse med de 

retningslinjer der gælder for udpegningerne. 

 

Natura 2000 områder er en samlende betegnelse for 
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EU-fuglebeskyttelsesområderne og EU-

habitatområderne. Natura 2000-områderne danner 

tilsammen et økologisk netværk af beskyttede natur-

områder gennem hele EU. Levevilkårene for arterne 

på habitatdirektivets bilag IV og på fuglebeskyttel-

sesdirektivets bilag I skal forbedres, og deres leve-

steder skal beskyttes både i og uden for de internati-

onale naturbeskyttelsesområder. 

 

Kommunen må derfor ikke vedtage planer eller træffe 

afgørelser, der kan have en negativ påvirkning af 

udpegningsgrundlaget for eller integriteten af Natura 

2000-områder eller levesteder, yngle- og rasteområ-

der for dyre- og plantearter på EU’s habitatdirektivs 

bilag IV. Alle planer og projekter skal derfor vurderes 

i forhold til, om de kan medføre en negativ påvirkning 

af Natura 2000-områder eller de beskyttede arter på 

bilag IV.  

 

I dette konkrete tilfælde er der ca. 4,3 km meter til 

nærmeste Natura 2000-område nr. 78, som er Skove 

langs nordsiden af Vejle Fjord. Natura 2000 området 

består af habitatområde H 67 og Fuglebeskyttelses-

område F45. Hedensted Kommune vurderer, at plan-

lægningen på grund af afstanden og den anvendelse, 

der planlægges for ikke kan medføre en negativ på-

virkning af Natura 2000-området eller de naturtyper 

og arter som habitatområdet og fuglebeskyttelsesom-

rådet er udpeget for at beskytte.  

 

Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV 

arter i området. På grund af arealets hidtidige anven-

delse vurderes det ikke at være et velegnet levested 

for bilag IV arter, hvorfor planlægningen ikke vurde-

res at kunne påvirke bilag IV-arter. Vurderingen ta-

ger udgangspunkt i arealernes nuværende tilstand og 

den eksisterende viden, som kommunen er i besid-

delse af.  

 

Skovrejsning 

 

F.eks. ønsket/uønsket 

     Skovrejsning uønsket. 

Jord       

F.eks. Jordforurening  x    Har hidtil været dyrket landbrugsjord, og regnes der-

for ikke at være forurenet.  

Vand        

Grundvand 

 

F.eks. Drikkevandsinteresser, 

indvindingsopland, boringer 

   x  Den nordlige del af planområdet ligger i et område 

med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og i et 

indvindingsopland. Den sydlige del med drikkevands-

interesser (OD).  

Planområdet tangeres lige netop af et nitratfølsomt 

indvindingsområde. 
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Med tanke på størrelsen af det eventuelle NFI-

kortlagte areal i planområdet vurderes det, at det 

påvirkede område som udgangspunkt ikke er nitrat-

følsomt indvindingsområde. 

Der skal således - jf. vandplanernes retningslinje 40 

og 41 - udarbejdes en redegørelse for ændret anven-

delse af dele af planområdet samt hensynet til 

grundvandsbeskyttelsen.  

I forslaget til kommuneplantillæg vil der blive rede-

gjort for drikkevandsinteresser i lokalplanområdet.  

 

Anlægget er efter tilladelseslisten betegnet som et 

mindre grundvandstruende anlæg.  

Overfladevand  x    Regnvandet håndteres lokalt inden for planområdet. 

Udledning af spildevand  x    Området ligger udenfor spildevandsplanen. 

Der er ingen spildevand ved drift af anlægget. Afled-

ning af spildevand fra teknikbygningen vil blive løst 

lokalt 

Støj       

F.eks. Den fælles planlæg-

ningszone for støj, støj fra 

tekniske anlæg, støjgener, det 

ækvivalente støjniveau 

 

 x    Ikke relevant. Der er tale om et teknisk anlæg. Der 

vil være pumper til cirkulation i anlægget, de forven-

tes ikke at give anledning til støjproblemer. 

Klimapåvirkning       

F.eks. Vindturbulens, skygge-

gener  
 x    Der vil ikke dannes vindturbulens eller skyggegener i 

forhold til anlægget. 

Ressourceanvendelse        

Arealforbrug  x    Arealforbruget vurderes værende passende og var-

meprojektet vurderes at være samfundsøkonomisk 

rentabelt. 

Energiforbrug     x  Der planlægges for et solfangeranlæg, der producerer 

godt 12.000MWh/år. Der er udarbejdet er varmepro-

jekt der viser at anlægget er samfundsøkonomisk 

rentabelt.  

Befolkning og sikkerhed       

Boligmiljø 

 

F.eks. Projektets konsekvenser 

for nærområdets beboe-

re/virksomheder 

 x    Der etableres beplantningsbælte mod de nærmeste 

bebyggelser.   

 

Da lokalplanområdet kommer i byzone har det i prin-

cippet en konsekvens for den nærliggende minkfarm. 

Det er dog vurderingen at minkfarmens udvidelses-

muligheder i forvejen er så begrænsede at der ikke 

vil ske ændringer i dens udvidelsesmuligheder. 

 

Friluftsliv/rekreative interes-  x    Ikke relevant 
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ser/stier 

Brand, eksplosion, giftpåvirk-

ning 

 

 

 x    Det vurderes at anlæggets sikkerhedssystemer samt 

den naturlige beskyttelse taget i betragtning at sol-

varmeanlægget ikke vil udgøre en væsentlig risiko i 

forhold til sikring af grundvandet. 

 

Syd for lokalplanens område ligger en virksomhed, 

der er omfattet af risikobekendtgørelsen. Den sydlige 

del af lokalplanområdet ligger indenfor den zone, 

hvor der i henhold til ”Cirkulære om planlægning in-

denfor en afstand af 500 m fra risikovirksomheder”, 

skal redegøres for risikoen ved at opholde sig inden-

for zonen.  

Vurderingen er foretaget på baggrund af virksomhe-

dens redegørelse om risici og forebyggelse af større 

uheld samt en gennemgang af de forudsætninger, 

der er lagt til grund for redegørelsen. Resultatet af 

denne vurdering er, at der ikke er forøget risiko for 

mennesker, der opholder sig i lokalplanområdet, idet 

konsekvenserne ved et evt. uheld er begrænset til 

virksomhedens nærområde. 

 

Trafik og transport        

Sikkerhed/tryghed  x    Vejadgangen skal ske via nye overkørsler ved Ve-

sterbyvej, de tidligere overkørsler nedlægges. Der er 

ingen ændring af trafiksikkerheden i området.  Det 

skal sikres at der er de nødvendige oversigtsforhold 

efter vejreglerne. 

 

Trafikafvikling/-kapacitet  x    Anlægget skal kunne tilses og serviceres. Der bliver 

tilkørsel fra Vesterbyvej. Der er tale om en meget 

begrænset trafik til lokalplanområdet. Parkeringen til 

anlægget skal holdes indenfor lokalplanområdet. 

Vesterbyvej er en klasse 3 kommunevej. 

Kommunal planlægning        

Overensstemmelse med kom-

muneplanlægningen  

   x  Planerne er i overensstemmelse med kommunepla-

nens retningslinjer for lokalplanlægning. 

Der er ikke overensstemmelse med kommuneplanen, 

der udarbejdes kommuneplantillæg for hele området. 

Overensstemmelse med øvrig 

planlægning  
   x  Lokalplan 13 aflyses indenfor lokalplan 1096 

 

 

 

 

 

Samlet vurdering og offentliggørelse   

 

Det vurderes, at den samlede miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter af planforslagene er uvæsentlige. 

Planerene omfatter et mindre område på lokalt plan, hvorfor der ikke er krav om udarbejdelse af en miljøvurde-

ring i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013.  
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Screeningen omfatter et område til opførelse af et solfangeranlæg på ca 23.000 m². Det er et mindre anlæg om-

fattet af tilladelseslisten i den statslige udmelding til byudvikling og anden arealanvendelse i OSD områder. De 

øvrige fokuspunkter i screeningen vil blive løst i forbindelse med planlægningen eller også er de ikke relevante. Da 

der ikke er nogen punkter der kræver miljøvurdering er konklusionen på screeningen at der ikke skal laves en 

miljøvurdering. 

 

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 mil-

jøvurdering af de pågældende planer. Planer skal miljøvurderes, såfremt indvirkningen på miljøet vurderes at væ-

re væsentlig.  

 

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 planforslagene og har afgjort, at de ikke vil have en væsentlig 

indvirkning på miljøet.  Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering er truffet på baggrund af lovens § 3, 

stk. 2, idet der planlægges for et projekt, som er omfattet af punkt 3a og 3b på lovbekendtgørelsens bilag 4.  

 

Afgørelsen skal i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer offentliggøres med begrundelse og 

klagevejledning, hvilket sker samtidig med, at planforslagene fremlægges i offentlig høring. 

 

Forudgående høring 

Inden afgørelse om miljøvurdering træffes, skal kommunen høre andre berørte myndigheder om, hvorvidt de me-

ner, at der er anledning til at gennemføre en miljøvurdering af planforslagene. Ved berørt myndighed forstås en 

myndighed, som på grund af dens specifikke miljøansvar skal godkende eller give samtykke, tilladelse, godkendel-

se eller dispensation, for at planen eller programmet kan realiseres.  

 

Andre berørte myndigheder har i perioden fra den 25. juni 2015 til den 10. juli 2015 haft mulighed for at kom-

mentere kommunens forventede afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering af planforslagene og der er 

ikke indkommet bemærkninger, som giver anledning til at miljøvurdere planforslagene. 

 

Klageregler 
 

Miljøvurdering af planen 

Afgørelser truffet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 

2013, kan påklages efter planlovens § 58 stk. 1 pkt. 4.  

 

Der kan klages over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering af planerne i henhold til Lov 

om miljøvurdering af planer og programmer. Natur og miljøklagenævnet skal modtage klagen inden 4 uger fra 

datoen for offentliggørelse af afgørelsen. 

 

 

Klagevejledning 

Borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage over en afgørelse, skal anvende klageportalen. 

Klageportalen tilgås via www.borger.dk eller www.virk.dk. Der er direkte link til disse steder via forsiden af Natur- 

og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. 

 

Vejledning om, hvordan borgere, virksomheder og organisationer skal logge på klageportalen, findes på 

www.borger.dk og www.virk.dk samt på www.nmkn.dk. På Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside 

www.nmkn.dk findes endvidere information om, hvordan man klager via klageportalen, bl.a. korte videovejlednin-

ger, ”spørgsmål og svar” samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Natur- og Miljøklagenæv-

net. 
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Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke indsendes via klageportalen, hvis der 

ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrun-

det anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmod-

ningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

 

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 gebyr-

ordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside. 

 

 


