
Screening for miljøvurdering af forslag til tillæg 10 til spildevandsplan 2015-
2020
Sammenfattende skema

JA NEJ Bemærkninger 

Skal planen miljøvurderes: x

Hedensted Kommune

Screeningen er udført af Lisbeth Appel Bjergbæk

Dato 19-05-2017

Tillæg 10 til spildevandsplanen er udarbejdet for at danne plangrundlag for separering af kloaksystemet i området 
omkring Horsensvej i Hedensted. Derudover gives mulighed for ophævelse af tilslutningspligt og –ret for tag- og 
overfladevand til Hedensted Spildevands kloakanlæg for en række ejendomme i samme område. Endeligt overføres 
ansvaret for håndtering af vejvand inden for området til Hedensted kommune.

En udskiftning af fælleskloakken til et separatsystem vil give en miljøgevinst, idet antallet af overløb med opspædet 
spildevand til Thorup Bæk vil blive reduceret. Ligeledes vil et enkelt af de eksisterende overløbsbygværker helt 
kunne nedlægges.

Da det er vanskeligt at finde egnede arealer til forsinkelse af regnvandet vil regnvandet blive håndteret lokalt ved 
nedsivning på de enkelte grunde og i vejarealer. I den forbindelse vil det være fordelagtigt for Hedensted Spildevand 
at tilbagebetale en del af tilslutningsbidraget til de berørte grundejere, mod at grundejerne selv håndterer tag- og 
overfladevand på egen grund. 

Udskiftning af fælleskloakken sker i forbindelse med et vejprojekt, som inddrager LAR løsninger (Lokal Afledning af 
Regnvand) for vejvandet, der fremover indgår i den kommunale vejdrift.
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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 Ingen relevans.



Kulturarv og arkæologiske 
forhold 

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

x Der er ingen registrerede kulturværdier i det berørte 
område.

Visuel påvirkning

F.eks.  Udsigt, Indblik, 
Arkitektonisk udtryk

x Ingen relevans.

Grønne områder og 
beplantning 

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

x Denne plan medfører ikke i sig selv indgreb i grønne 
områder. I forbindelse med den efterfølgende 
projektering af LAR-løsninger kan der blive tale om 
indgreb i grønne områder. Det vurderes at dette ikke 
vil have negativ betydning for de grønne områder.

Naturbeskyttelse 

Dyre- og planteliv samt 
biologisk mangfoldighed

x Det forventes ikke at planen giver anledning til negativ 
påvirkning af dyre- og planteliv.

Naturbeskyttelsesinteresser

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

x Det forventes ikke at planen giver anledning til negativ 
påvirkning af naturbeskyttelsesinteresser.

Der vil ske en reduktion af udledning af opspædet 
spildevand til det §3 beskyttede vandløb, Torup Bæk, 
hvilket vil have en positiv effekt på vandløbet. 

Langs Torup Bæk er enge og overdrev registreret 
beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. En 
reduktion i udledning af opspædet spildevand vil have 
en positiv effekt på de beskyttede enge såvel som for de 
græssende dyr. 

Der er ca. 6,5 km til nærmeste internationale 
naturbeskyttelsesområde, Natura 2000 nr. 78, skove 
langs nordsiden af Vejle Fjord. Pga. af afstanden 
vurderes planen ikke af kunne få indflydelse på Natura 
2000-området.

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, hvorfor planlægningen ikke vurderes at kunne 
påvirke bilag IV-arter. Vurderingen tager udgangspunkt i 
arealernes nuværende tilstand og den eksisterende 
viden, som kommunen er i besiddelse af. 

Skovrejsning

F.eks. ønsket/uønsket

x Der er ingen områder med ønsket eller uønsket 
skovrejsning inden for området.



Jord

F.eks. Jordforurening x Der er ingen registrerede jordforureninger inden for 
området.

Vand 

Grundvand

F.eks. Drikkevandsinteresser, 
indvindingsopland, boringer

x Der er ingen drikkevandsinteresser eller indvindinger 
indenfor eller i betydende nærhed af området.

Overfladevand x Planen muliggør håndtering af regnvand ved nedsivning 
inden for området. Der er foretaget undersøgelser af 
effekten på grundvandsstanden ved nedsivning af tag- 
og overfladevand. Det vurderes at nedsivning af tag- og 
overfladevand ikke har negativ betydning for 
grundvandet.

Udledning af spildevand x Udledning af opspædet spildevand til Torup Bæk 
reduceres. Spildevand udledes uændret via Hedensted 
renseanlæg til Skrædderskov Bæk.

Støj

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

x I anlægsfasen vil der kunne forekomme forbigående 
støjgener. 

Klimapåvirkning

F.eks. Vindturbulens, 
skyggegener 

x Projektet medfører ingen vind- og skyggegener.

Ressourceanvendelse 

Arealforbrug x Der vil ikke blive udtaget arealer til andet brug i 
forbindelse med planen.

Energiforbrug x Det vurderes at energiforbruget er fornuftigt i forhold til 
miljøforbedringerne.

Befolkning og sikkerhed

Boligmiljø

F.eks. Projektets konsekvenser 
for nærområdets beboere.

x Reduktion i udledning af opspædet spildevand 
begrænser risikoen for uhygiejniske forhold omkring 
Torup Bæk. Planen vurderes ikke at have negativ 
betydning for boligmiljø i området.

Friluftsliv/rekreative x Reduktion i udledning af opspædet spildevand vil have 



interesser/stier en positiv effekt på de rekreative interesser ved Torup 
Bæk.

Brand, eksplosion, 
giftpåvirkning

x Ingen relevans.

Trafik og transport 

Sikkerhed/tryghed x Planen vurderes ikke at have betydning for 
trafiksikkerheden i området.

Trafikafvikling/-kapacitet x I anlægsfasen kan der forekomme forbigående gener fra 
trafikken.

Kommunal planlægning 

Overensstemmelse med 
kommuneplanlægningen 

x Planen vurderes at være i overensstemmelse med 
Kommuneplanen.

Overensstemmelse med øvrig 
planlægning 

x Planen vurderes at være i overensstemmelse med øvrig 
planlægning.

Samlet vurdering og offentliggørelse 

Det vurderes, at den samlede miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter af planforslagene er uvæsentlig, 
hvorfor der ikke er krav, om udarbejdelse af en miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer, lovbek. nr. 448 af 10. maj 2017.

Screening for miljøvurdering
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbek. nr. 448 af 10. maj 2017, skal det for planer, 
som fastlægger rammer for fremtidig anlægstilladelse, klarlægges, hvorvidt der skal foretages en miljøvurdering 
af de pågældende planer. Planer skal miljøvurderes, såfremt indvirkningen på miljøet vurderes at være 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 planforslaget og har afgjort, at det ikke vil have en væsentlig 
indvirkning på miljøet.  Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering er truffet på baggrund af lovens § 3, 
stk. 2.
 
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.

Klageregler

Miljøvurdering af planen



Afgørelser truffet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, lovbek. nr. 448 af 10. maj 2017, 
kan påklages efter § 16, stk. 2.

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

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på www.hedensted.dk. Klagefristen er fire uger efter datoen for 
offentliggørelse. Klagefristen regnes for overholdt, når klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i 
Klageportalen senest kl. 23.59 på den dag, hvor klagefristen udløber.

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 
nævnets 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 Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. På www.nmkn.dk kan 
klager finde information om, hvordan man klager via Klageportalen, bl.a. korte videovejledninger, ”spørgsmål og 
svar” samt telefonnummer og email-adresse til supportfunktionen i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er 
meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. 
Klagegebyret er for 2017 fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. 
Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets 
hjemmeside. 

Gebyret tilbagebetales, hvis 
 klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
 klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 
 klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er 

omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence. 

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af 
afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog 
ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis 
der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en 
begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter 
anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan 
imødekommes.

http://www.hedensted.dk/

