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Screening af planens/programmets miljømæssige konsekvenser 

Screening af: Kommuneplantillæg nr. 30. til Kommuneplan 2013-2025 for Hedensted Kommune. Området omfatter en 
del af matriklen 2a Sindbjerglund, Sindbjerg.

Der vil senere blive udarbejdet en lokalplan for projektet, i den forbindelse vil der blive udarbejdet en mere udførlig 
screening.

Kort beskrivelse af planen:

OK a.m.b.a. har gennem nogen tid haft en projektdialog med Hedensted Kommune om at placere en OK tankstation, en 
vaskehal og mulighed for et cafeteria ved Lindved, hvor Skanderborgvej krydser den Midtjyske Motorvej. 

For øjeblikket er der ikke optankningsmuligheder ved motorvejen mellem Vejle og Herning. Derfor er det ønske, at 
tankanlægget skal have direkte tilknytning til motorvejen. Skanderborgvejen benyttes af ca. 3800 biler om dagen.
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Planlægningsgrundlag

Zonestatus:

Nuværende zonestatus: landzone

Fremtidig zonestatus: landzone

Gældende lokalplan:

Ingen
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Gældende kommuneplan:

Området er beliggende i landzone, arealet er et dyrket landbrugsareal. For at gennemføre et ønskede projekt skal der 
udarbejdes kommuneplantillæg.

Gældende Spildevandplan:

Området er delvist dækket af spildevandsplanen i forbindelse med motorvejen.

0 – Alternativet

Hvis planerne ikke gennemføres vil arealet forblive et dyrket landbrugsareal.

Retsgrundlag for beslutning vedrørende miljøvurdering 

- vurdering i forhold til § 8 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 448 af 
10/05/2017) 
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(Afkryds i de relevante kasser med JA/NEJ og udfyld bilag- og punktnummer.)

Ja

Kan planen medføre en 
væsentlig påvirkning af 
miljøet ( § 8 stk. 1, nr.3 og 
§ 8, stk. 2). Brug tabellen 
nedenunder.

Er der tale om et mindre 
område på lokalt plan eller 
små ændringer i planen 
(§ 8 stk. 2 nr. 1)

X

XNej

 Nej

Ingen screening (§ 2 stk. 1)

Planen er ikke omfattet af 
loven.

Kan planen påvirke et 
Natura 2000 område 
væsentligt (§ 8 stk. 1, nr. 
2)

Er planen omfattet af bilag 1 
el. 2 (§8 stk. 1 nr. 1)
Bilag : ________
Nr: ______

Sætter planen rammer for 
fremtidige anlægs-tilladelser 
(§ 8 stk. 2 nr. 2)

Ja 

XJa 

Ingen miljøvurdering (§ 
33).

Husk offentliggørelse.
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Samlet konklusion af screeningen 
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Det vurderes, at den samlede miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter af planforslagene er ikke væsentlig.
Derfor er der ikke krav, om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 
og konkrete projekter (VVM), LBK nr. 448 af 10/05/2017.

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 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 i perioden fra den 19. maj til den 2. juni 2017 haft mulighed for at kommentere 
kommunens forventede afgørelse om ikke at gennemføre en miljøvurdering af planforslaget. og der er ikke indkommet
bemærkninger, som giver anledning til at miljøvurdere planforslaget. 
Vejdirektoratet har indsendt bemærkninger, der henleder opmærksomheden på Naturbeskyttelseslovens § 21 
bestemmelser om skiltning i det åbne land, og vejlovens §§ 49, 50 og 88 om adgang, udstykning og tankanlæg. I den 
kommende lokalplan vil der blive taget hensyn til disse bemærkninger.

Miljøstyrelsen har svaret på Hedensted Kommunes høring: 

Generelt gælder således, at samtlige nedenstående tre forhold skal være opfyldt og fremgå af grundvandsredegørelsen til 
kommuneplantillægget:
-          at der skal være en særlig planlægningsmæssig begrundelse,
-          at lokalisering uden for de nævnte områder er undersøgt og ikke fundet muligt, 
-          at faren for forurening af grundvandet kan forebygges.

Det vil der blive redegjort for i Kommuneplantillæg nr. 30. til Kommuneplan 2013-2025 for Hedensted Kommune.

Klageregler
Der kan klages over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering. 
Efter § 48 stk. 1 i bekendtgørelse om lov nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM), kan der klages efter de regler, som planen eller programmet udarbejdes efter.

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=190145
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=190145
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Afgørelser om miljøvurdering i forbindelse med lokalplan kan således forelægges Planklagenævnet jf. Planlovens § 58 stk. 1, som ændret 
ved lov nr. 1658 af 20. december 2016 om Planklagenævnet.

Hvis du vil klage 
Planklagenævnet
Hvis du vil klage over en afgørelse, truffet af Hedensted Kommune, skal du indgive klagen via Planklagenævnets Klageportal, som du finder 
et link til på www.borger.dk og www.virk.dk.
Klagen sendes via Klageportalen til Hedensted Kommune.
På hjemmesiden Nævnenes Hus, www.naevneneshus.dk  er der en vejledning til, hvordan man klager.

Når du klager, skal du med betalingskort betale et gebyr. Klagen bliver først sendt videre til behandling, når gebyret er betalt.

Vejledning om, hvordan man skal logge på klageportalen, findes på www.borger.dk og www.virk.dk. På Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside www.nmkn.dk findes information om, hvordan man klager via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr. Klagegebyret opkræves af Nævnenes Hus. Betaling af klagegebyr sker ved elektronisk overførsel 
eller ved giroindbetaling. Gebyr skal indbetales inden for en fastsat frist. Hvis gebyret ikke indbetales inden udløbet af fristen, afvises 
klagen.

Klagefrist
Klagefristen er 4 uger fra annoncering på kommunens hjemmeside om vedtagelsen af
planen.

Fritagelse for at bruge Klageportalen
Fritagelse for at bruge Klageportalen skal sendes med en begrundet anmodning til kommunen, senest samtidig med klagen. Kommunen 
videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen imødekommes.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185836
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.nmkn.dk/
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Screeningsskema

Skemaet indeholder selve forundersøgelsen og delkonklusioner for hvert emne. Den samlede konklusion for forundersøgelsen findes på side 3

Ansvarligt team:

Trafik: Kultur og Fritid:

Industri: Landbrug:

Udvikling og erhverv: Vand og Natur:

Spildevand: By og Landskab:

Drikkevand: Byggeservice:

Sekretariatet: Klimagruppe:

Kan planen/programmet 
medfører ændringer eller 
påvirkninger af:
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1. Befolkningens levevilkår
1.1 Trafik

Trafik afvikling 

Trafikken til området forventes ikke at fået omfang 
der væsentligt øger risikoen for ulykker 

X
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Risiko for ulykker
Offentlige Transportmuligheder

1.2 Sikkerhed i forhold til 
brand, eksplosion og 
giftpåvirkning

Tankstationers sikkerhed er reguleret af anden 
lovgivning

X

1.3 Støj fra virksomheder og 
tekniske anlæg

Der planlægges ikke for støjfølsom anvendelse
X

1.4 Støj og vibrationer fra 
trafik og jernbane

Ikke relevant X

1.5 Påvirkning af erhvervsliv Positivt at der bliver kortere til tankstation X

1.6 Påvirkning af og fra 
landbrug

Begrænsninger og gener for 
landbrug og dyrerhold

Ikke relevant X

1.7 Boligmiljø

Planens konsekvenser for 
nærområdets beboere 

Ikke relevant X

1.8 Sundhedstilstand

Tilgængelighed til 
opholdsarealer,
Stier, forbindelser og 
mødesteder

Der vil ikke blive bygget boliger X

1.9 Fritid

Afstanden til fritidsanlæg og 
aktiviteter samt mulighed for 
disse

Ikke relevant X
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1.10 Påvirkning af sociale 
forhold

Afstand og forbindelser til 
offentlig og privat service 

Tryghed og kriminalitet

Ikke relevant
X

2. Materielle goder
2.1 Arealforbrug Det vurderes at arealforbruget i forhold til 

anvendelsen er passende
X

3. Klimatiske faktorer
3.1 Følger af globalt 
opvarmning

Forhøjet vandstand
Ekstrem regn
Oversvømmelse
Klimahåndterings områder

Behandles i screening til den kommende lokalplan X

3.2 Lokalt niveau

Vind
Sol
Skyggeforhold

Ikke relevant X

4. Jordbund
4.1 Jordforurening Dyrket landbrugsjord X

4.2 Råstoffer Ikke relevant X

4.3 geologiske særpræg Ikke relevant X

5. Vand
5.1 Overfladevand

Håndtering
Nedsivning
Udledning

En del af området er vandlidende.

Overfladevand vurderes i forbindelse med den 
kommende lokalplan

X
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Forsinkelse
Potentielt vandlidende områder

5.2 Spildevand

Håndtering
 

Vurderes i forbindelse med den kommende lokalplan X

5.3 Vandløb og søer

Påvirkning af vandløb og søer i 
forhold til håndtering af 
overfladevand

Risiko for forurening

Vurderes ikke at være af væsentlig betydning X

5.4 Grundvand

Drikkevandsinteresser 
Indvindingsopland
Boringer

Kommuneplanrammen ligger i OSD og NFI område. 
Der ingen aktuel indvinding af det øverste 
grundvandsmagasin, der er indvinding fra det 
dybereliggende grundvandsmagasin, der er 
velbeskyttet af et lerlag på op til 50 meters tykkelse.
Tankstation indrettes efter moderne forskrifter der 
sikrer grundvandet mod udslip

X

6. Luft
6.1 Luftforurening

Støv og andre emissioner

Tankstation indrettes efter moderne forskrifter, der 
sikrer mod emissioner

X

7. Natur
7.1 Fauna, flora og Biologisk 
mangfoldighed

Naturbeskyttelseslovens § 3
Bilag 4 arter
Spredningskorridorer 
Fredskov
Lavbundsarealer

Hedensted Kommune har ikke registreret bilag IV arter i 
området. På grund af arealets hidtidige anvendelse 
vurderes det ikke at være et velegnet levested for bilag IV 
arter. Derfor vurderes det at planlægningen ikke kan 
påvirke bilag IV-arter.

X

7.2 Natura 2000 Der ca 4,5 km til nærmeste Natura 2000-område, 
som er Uldum Kær. 

X
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Hedensted Kommune vurderer, at planlægningen på 
grund af afstanden og den anvendelse, der 
planlægges for, ikke kan medføre en negativ 
påvirkning af Natura 2000-områder.

8. Landskab
8.1 Overordnede 
landskabsinteresser

Bevaringsværdige landskaber
Kystnærhedszonen
Skovrejsning

Der er ikke bevaringsværdige landskaber i nærheden. X

8.2 Beskyttelseslinjer

Å-beskyttelseslinjen
Skovbeskyttelseslinjen
Strandbeskyttelseslinjen

Ikke relevant X

8.3 Visuel påvirkning på lokalt 
plan

Udsigt
Indblik
Arkitektonisk udtryk
Lysforurening

Anlægget har i kraft af den lille størrelse en beskeden 
visuel på omgivelser.
Der skal være opmærksomhed på 
Naturbeskyttelseslovens bestemmelser § 21 om 
skiltning ved den kommende lokalplanlægning.

X

9. Kulturarv
9.1 Fortidsminder

Herunder 
fortidsmindebeskyttelseslinjen
Beskyttede sten og jorddiger

Der er ikke udpeget fortidsminder i området X

9.2 Kirker

Herunder byggelinjer, 
omgivelser og fredninger

Området ligger i det yderste af Sindbjerg Kirke 
fjernområde. Der har været en positiv 
kommunikation med Hadeslev Stift om placeringen.
Det vurderes at anlægget ikke vil have væsentlig 
påvirkning på kirken,

X

9.3 Kulturmiljøer, fredninger X
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* Der tages i betragtning indvirkninger både i anlægsfasen og når planen er realiseret.
Især de indvirkninger som planforslaget har på næromgivelserne, men også de indvirkninger nærområdet har på 
realisering af planforslaget.

** Følgende aspekter tages i betragtning:
 Hvor stor er indvirkningen og dens rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen af den befolkning, 

som kan blive berørt)?
 Hvor værdifuld og sårbart er det område, som kan blive berørt?
 Hvor længe varer indvirkningen? Er den reversibel?
 Er der fare for menneskers sundhed og miljøet?

og bevaringsværdige 
bygninger
9.4 Arkæologiske forhold 

Jordfaste fortidsminder

I forbindelse med den kommende lokalplan vil Vejle 
Museum foretage en arkivalsk kontrol.

X

10. Andet
10.1 Andre faktorer, der er 
relevante ved den pågældende 
plan

Ingen X

11. Kumulative effekter
Den samlede påvirkning. Flere 
enkelte ubetydelige 
påvirkninger kan give en 
væsentlig samlet påvirkning

Det vurderes at der ikke er kumulative effekter X

Behov for miljøvurdering Bemærkninger Nej Ja

Nej X


