
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høring om afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for vej øst om 

Hedensted 

 

Hedensted Kommune ønsker at etablere en vej øst om Hedensted og har derfor udarbej-

det forslag til kommuneplantillæg, lokalplan samt miljøvurdering af planforslagene. Ar-

bejdet med planforslagene for udvidelse af vejen øst om Hedensted og den tilhørende 

miljøvurdering af planlægningen er nu så langt fremme, at forslag til kommuneplantillæg 

nr. 9, lokalplan nr. 1128 samt den tilhørende miljørapport er på vej i 8 ugers høring. 
 

Samtidig er anlægsprojektet blevet mere konkret og Hedensted Kommune, herefter be-

tegnet som ”bygherren”, har udarbejdet ansøgning om miljøvurderingspligt af projektet. 

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens1 bestemmelser om screening for eventuel 

pligt til at gennemføre en miljøvurdering af projektets indvirkninger på miljøet (VVM), 

idet projektet er opført på lovens bilag 2, punkt 10 e) Bygning af veje, havne og havne-

anlæg, herunder fiskerihavne (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). 

 

Hedensted Kommune (myndigheden) har på baggrund af ansøgningen, vurderet at der 

skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering og har indledt en miljøvurderingsproces. 

 

Bygherren skal som led i miljøvurderingen fremlægge en miljøkonsekvensrapport for pro-

jektet. Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at give det bedst mulige grundlag for 

den offentlige debat, berørte myndigheders vurdering af projektet og beslutningen om 

der skal gives tilladelse til projektet. Omfanget og detaljeringsgraden af de oplysninger 

og beskrivelser, som bygherren skal fremlægge i rapporten, fastsættes af Hedensted 

Kommune i et afgrænsningsnotat, som fremsendes til bygherren. Kommunens afgræns-

ning af rapportens indhold sker bl.a. ud fra oplysninger, som bygherren indleverer sam-

men med ansøgningsmaterialet, kommunens kendskab til miljøforhold og miljøpåvirknin-

ger og de svar, som kommunen modtager i forbindelse med denne høring af berørte 

myndigheder og offentligheden, jf. miljøvurderingslovens § 35, stk. 1, punkt 2.  

 

Formålet med denne høring er at inddrage parter i sagen, offentligheden og berørte myn-

digheder i at få beskrevet, hvad bygherren skal undersøge og/eller redegøre for i miljø-

konsekvensrapporten. Parter i sagen er dem, som af den ene eller anden årsag bliver 

særligt berørt af projektet. Offentligheden er beboere i nærområdet og foreninger, der 

varetager natur- og miljøinteresser. Berørte myndigheder er de myndigheder, som skal 

give en tilladelse for at projektet kan realiseres.  

For at give offentligheden og berørte myndigheder forudsætninger for at komme med 

forslag til afgrænsningen af den kommende miljøkonsekvensrapport, er dette hørings-

                                           
1 LBK nr. 1225 af 25/10/2018 Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM) 

Niels Espes Vej 8 
8722 Hedensted 
T: 79755000 
 
Anne Marie Menå Heltborg 
Sagsnr. 09.40.15-P20-1-21 

 

4.6.2021 



2 

 

brev vedlagt ansøgningsmateriale, oversigtskort og Hedensted Kommunes udkast til af-

grænsning af miljøkonsekvensrapporten. Kommunens udkast til afgrænsning indeholder 

en kort beskrivelse af projektet og de miljøpåvirkninger, som forventes belyst i miljøkon-

sekvensrapporten. I høringsfasen kan alle med interesse i projektet stille spørgsmål og 

komme med idéer, kommentarer og forslag til, hvad der skal indgå i det videre arbejde 

med miljøvurderingen. Det kan f.eks. være ønsker til miljøpåvirkninger, der skal sættes 

fokus på, eller hvis der er særlige forhold i området, som bør belyses eller tages hensyn 

til. Denne første høringsfase holdes på et tidligt tidspunkt i projektforløbet, hvor bygher-

ren endnu ikke har planlagt alle detaljerne. 

 

Dette høringsbrev, ansøgningsmaterialet samt projektbeskrivelsen offentliggøres på 

kommunens hjemmeside. Den formelle høring af fra den 4. juni til den 18. juni 2021.  

Høringsbrevet sendes derudover til parter i sagen og til foreninger som varetager natur 

og miljøinteresser. 

 

Høringsfristen er derfor fastsat til den 18. juni 2021. 

Høringssvar skal sendes som mail til: planogudvikling@hedensted.dk 

 

Spørgsmål om miljøvurderingen og ansøgningen kan stilles til:  

Hedensted Kommune på telefon: 7975 5606 eller mail: planogudvikling@hedensted.dk.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

Anne Marie Menå Heltborg 

Cand.Polyt - Urban Design og Byplanlægger 

 

 

Bilag  

Bilag 1 Udkast til afgræsning af miljøkonsekvensrapportens indhold 

Bilag 2 Ansøgning om miljøkonsekvensvurdering 

Bilag 3 Kort med vejprojektets afgrænsning 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hedensted Kommune sender som udgangspunkt alle breve med Digital Post. Husk derfor at tjekke din post-
kasse på borger.dk eller virk.dk. Hvis du er fritaget for Digital Post, vil du fortsat modtage papirbreve. 
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