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EU lastbilparkeringsanlæg ved afkørsel 57 
Fordebat fra den 29-12-2021 til den 12-1-2022 



 

 

Vi vil gerne høre din mening 
Med det følgende debatoplæg opfordres alle til 

at komme med idéer og kommentarer forud for 

den kommende miljøkonsekvensvurdering af 

lastbilparkeringsanlægget Exit 57. 

Et af formålene med idéfasen er, at borgere og 

andre interessenter, der kan have en interesse i 

projektet, får mulighed for at stille spørgsmål og 

komme med forslag og idéer, der kan indgå i 

det videre arbejde. Det kan f.eks. være ønsker 

om miljøpåvirkninger, der skal have et særligt 

fokus i miljøkonsekvensvurderingen af Exit 57, 

eller forslag om alternativer til projektet, der 

lægges an til.  

Derfor inviterer Hedensted Kommune alle til at 

komme med forslag til emner, der ønskes belyst 

i miljøkonsekvensvurderingen af lastbilpare-

ringspladsen. 

Forslag eller synspunkter kan relatere til:  

 Særlige forhold, som vi skal være op-

mærksomme på  

 Hvordan man kan begrænse eventuelle 

gener fra anlægsprojektet  

 Andet, som du mener, er relevant for 

undersøgelsen.  

  

EU lastbilparkeringsanlæg ved afkørsel 57 
 

Hvad er en miljøkonsekvensrapport? 

Projekter, der kan forventes at få væsentlige indvirkninger på miljøet, er omfattet af reglerne i miljøvur-

deringsloven, jf. Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af 

planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Projekterne må ikke påbegyndes, før de er miljø-

vurderet og der er meddelt bygherren en tilladelse til at gennemføre projektet. 

Bygherren skal som led i miljøvurderingsprocessen fremlægge en miljøkonsekvensrapport for projektet. 

Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at give det bedst mulige grundlag for den offentlige debat og 

danne beslutningsgrundlag for myndighedernes afgørelse om, hvorvidt der skal gives tilladelse til projek-

tets realisering. 

Miljøkonsekvensrapporten skal påvise, beskrive og vurdere projektets væsentlige direkte og indirekte 

virkninger på følgende faktorer: 

1) Befolkningen og menneskers sundhed, 

2) Den biologiske mangfoldighed 

3) Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima, 

4) Materielle goder, kulturarv og landskab og 

5) Samspillet mellem faktorerne i nr. 1-4. 

Omfanget og detaljeringsgraden af de oplysninger, som bygherren skal fremlægge i rapporten, fastsættes 

af myndighederne. Myndighedernes afgrænsning af rapportens indhold sker ud fra bygherrens ansøgning 

samt bemærkningerne, der er modtaget under høringen af offentligheden og berørte myndigheder. 

 



 

 

 

Hedensted Kommune vil efter foroffentligheds-

fasen vurdere de idéer og forslag, der modta-

ges. Herefter beslutter Hedensted Kommune 

hvilke bemærkninger, der ligger inden for ram-

merne af projektet, og som der skal arbejdes vi-

dere med i VVM-undersøgelsen. Der udarbejdes 

et notat på baggrund af indkomne idéer og for-

slag, som offentliggøres på kommunens hjem-

meside.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Projektområdet set fra motorvejen E45 nord for af-

kørsel E45 . 

 

  

Hvordan giver du din mening til 

kende? 

 

Idéfasen går fra den 29-12-2021 til d. 12-1-

2022. 

Ideer og forslag der ønskes behandlet i det 

videre arbejde, skal være skriftlige og kan 

sendes til: 

Planogudvikling@hedensted.dk  

eller 

Hedensted Kommune 

Stationsparken 1 

7160 Tørring 

 

Bidrag skal være Hedensted Kommune i 

hænde senest den 12-1-2022. 

mailto:Planogudvikling@hedensted.dk


 

 

HM entreprenør ønsker at etablere et nyt last-

bilparkeringsanlæg ved afkørsel 57 med tilhø-

rende faciliteter til chauffører og gods samt ho-

tel og helikopterlandingsplads.  

I henhold til EU-regler skal lastbilchauffører 

holde et ugentligt hvil med fri i 45 timer i træk 

uden for lastbilen, hvilket har resulteret i man-

gel på parkeringsområder til lastbiler i Danmark. 

Chaufførerne må derfor parkere på farlige og 

ulovlige placeringer med dårlige forhold uden 

beskyttelse. HM Entreprenør ønsker derfor at 

etablere et certificeret lastbilparkeringsan-

læg, der afhjælper problemer med ulovligt par-

kerede lastbiler, og som samtidig sikrer ordnede 

forhold for chauffører, når de holder hvil i hen-

hold til køre-/hviletidsbestemmelserne.  

Foruden lastbilparkeringspladsen omfatter pro-

jektet følgende delelementer: 

 

Figur 2: Projektområdets placering ved afkørsel 57 på E45. 

 Serviceareal med kiosk, hotel og          

restaurant 

 Servicestation til lastbiler og personbiler 

 Samkørselsplads til 75 biler 

 Helikopterlandingsplads 

 Nye vejanlæg  

 Grønne tiltag til regnvandshåndtering  

 Voldanlæg 

 Flytning af gasledning 

 Solenergiproducerende anlæg 

Lastbilparkeringsanlægget planlægges placeret i 

Hedensted Kommunes nordlige del, ca. 500 me-

ter nord for landsbyen Eriknauer, knap 1 km 

syd-vest for Hatting og ca. 1,3 km øst for Kor-

ning. Grundarealet omfatter et areal på ca. 21,1 

hektar og er placeret på nordsiden af Vestvejen 

og på vestsiden af E45. Arealet anvendes på nu-

værende tidspunkt til landbrugsdrift i form af 

marker. 

 

Projektet 
 

 

 



 

 

Etablering og drift af lastbilparkeringspladsen 

og de øvrige aktiviteter kan medføre en påvirk-

ning af en række miljøforhold, og derfor har HM 

Entreprenør vurderet, at det ikke kan udeluk-

kes, at gennemførelse af projektet kan medføre 

en væsentlig påvirkning af det omkringliggende 

miljø. HM Entreprenør har derfor søgt Heden-

sted Kommune om gennemførsel af en frivillig 

miljøkonsekvensvurdering af projektet (tidligere 

benævnt VVM-proces). Hedensted Kommune 

har imødekommet HM Entreprenørs anmod-

ning.  

Det er Hedensted Kommune, der som myndig-

heder skal beslutte, om der kan gives tilladelse 

til at gennemføre det planlagte projekt efter 

miljøvurderingsloven. Det sker på grundlag af 

miljøvurderinger i den miljøkonsekvensrapport, 

der skal udarbejdes for at sikre, at der tages 

hensyn til miljøet, når projektet gennemføres. 

Det er HM Entreprenør, der som bygherre skal 

udarbejde miljøkonsekvensrapporten. Rappor-

ten skal beskrive og vurdere projektets direkte 

og indirekte påvirkninger af mennesker, fauna, 

flora, den biologiske mangfoldighed, jord, vand, 

luft og klima, samt materielle goder, kulturarv 

og landskab. Samtidig skal rapporten beskrive 

samspillet mellem de forskellige miljøfaktorer 

og eventuelle kumulative påvirkninger fra andre 

projekter i området. 

 

Hedensted Kommune vil afgrænse indholdet i 

miljøkonsekvensrapporten ud fra oplysninger 

om projektet og dets aktiviteter i anlægs- og 

driftsfasen og dets forventede miljøpåvirknin-

ger, erfaringer fra lignende aktiviteter og de hø-

ringssvar, som modtages i forbindelse med idé-

fasen.  

Det forventes som udgangspunkt, at der i rap-

porten især skal lægges vægt på: 

 Mennesker og sundhed 

 Natur 

 Vand og jordarealer 

Emnerne uddybes i det følgende. 

Mennesker og sundhed  

Landskab og visuelle forhold  
Lastbilparkeringsanlægget vil indeholde en 

række nye byggerier, der medfører forandringer 

i hvordan landskabet omkring afkørsel 57 opfat-

tes. 

I VVM-undersøgelsen fortages visualiseringer af 

projektet fra udvalgte standpunkter i nær- og 

fjernzoner, således lastbilparkeringsanlæggets 

indpasning i landskabet kan behandles. 

 

 

Projektets mulige miljøpåvirkninger 
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Støj og vibrationer ift. sundhed 
Gennemførsel af lastbilparkeringsanlægget vil 

medføre støj og vibrationer i omgivelserne, 

både i anlægsfasen i form af entreprenørmaski-

ner, og i driftsfasen i form af et stort antal per-

sonbiler og lastbiler, som tilkører området. Des-

uden vil der lande op til 365 helikoptere på den 

nye helikopterlandingsplads om året. 

I VVM-undersøgelsen beregnes støj- og vibrati-

onspåvirkningerne, som projektet forventes at 

medføre, og det vurderes, om støjpåvirkningen 

har en afledt sundhedsmæssig påvirkning på na-

boerne til den nye lastbilparkeringsplads. Støj-

beregningerne danner grundlag for vurdering af 

behov for afværgende tiltag.  

Flyve- og trafiksikkerhed 
Trafiksikkerheden i forbindelse med overflyv-

ning af helikoptere over motorvejen kan med-

føre uheld, hvilket derfor skal vurderes i VVM-

undersøgelsen. 

Der er desuden en risiko for uheld i forbindelse 

med landing og letning af helikoptere. Flyvesik-

kerheden vurderes ift. sandsynligheden for ha-

vari i forbindelse med landing og letning både 

på motorvejen og på lastbilparkeringspladsen. 

Natur 

Biodiversitet i området 

En ny tilkørselsvej fra Vestvejen hen til parke-

ringsanlægget etableres på tværs af en mose og 

et vandløb som er beskyttet jf. § 3 i naturbe-

skyttelsesloven. 

I VVM-undersøgelsen vil den mulige påvirkning 

af § 3 beskyttede natur blive beskrevet og vur-

deret på baggrund af feltundersøgelser i rela-

tion til sårbarhed over for lastbilparkeringsan-

læggets realisering. 

Derudover vurderes forekomsten af bilag IV-ar-

ter i området og de omkringliggende Natura 

2000-områders sårbarhed ift. overflyvning af 

helikoptere, der skal lande på den nye helikop-

terlandingsplads. 

Biodiversitet i vandløbene 

Projektområdet er omkranset af Korning Bæk 

som nedstrøms leder til Ølsted Å. Driften af last-

bilparkeringsanlægget vil medføre, at overflade-

vand udledes til vandløbene, hvilket potentielt 

kan medføre en forringelse af vandkvaliteten og 

levevilkårene for biodiversiteten i vandløbene. 

I VVM-undersøgelsen vil der blive fortaget en 

undersøgelse som har til formål at registrere til-

stedeværelsen af bilag IV-arter i vandsyste-

merne. På baggrund af feltundersøgelserne vil 

en mulig påvirkning blive beskrevet og vurderet. 

Vand og jord  

Overfladevand 
Med projektet befæstes et stort område, som i 

dag anvendes til landbrugsformål. Overflade-

vandet fra parkeringsanlægget opdeles i mindre 

områder alt efter forureningsgraden. Overflade-

vand omkring tankanlægget udgør en potentiel 

risiko for forurening, og skal derfor separeres 

fra det resterende overfladevand, samt behand-

les på et offentligt spildevandsanlæg. Det reste-

rende overfladevand opsamles i et regnvands-

bassin, hvor det senere udledes til Korning Bæk 

og Ølsted Å.  

I VVM-undersøgelsen skal påvirkningen af reci-

pienterne belyses, og regnvandsbassinstørrel-

sen skal vurderes med henblik på at forebygge 

overbelastning af recipienter.  

Jordarealer 
Anlæg af lastbilparkeringsanlægget indebærer 

inddragelse af 201.000 m2 landbrugs- og natur-

arealer.  

I VVM-undersøgelsen vurderes ændringen af 

arealanvendelsen.  



 

 

Etablering af lastbilparkeringsanlægget og de 

øvrige nye aktiviteter i området er omfattet af 

flere punkter på miljøvurderingslovens bilag 2. 

Bygherre har jf. lovens § 18 stk. 2, anmodet om 

at der udarbejdes en miljøkonsekvensrapport 

for projektet, da lastbilparkeringsanlægget og 

øvrige aktiviteter har potentiale for at medføre 

væsentlige negative konsekvenser på omgivel-

serne. Hedensted Kommune er VVM-myndig-

hed for projektet. 

Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at 

tilvejebringe tilstrækkelig viden, så politikere og 

borgere får et forbedret beslutningsgrundlag for 

projektets indvirkning på miljøet. 

Kravet om miljøvurdering indebærer blandt an-

det, at projektet ikke kan realiseres, før Heden-

sted Kommune har truffet afgørelse om projek-

tet. En tilladelse kan indeholde vilkår, som HM 

Entreprenør skal overholde i forbindelse med 

realiseringen af projektet. 

Den videre proces 

Formålet med idefasen, også kaldet 1. offentlig-

hedsfase, er at indkalde idéer og forslag fra of-

fentligheden og berørte myndigheder til brug 

for Hedensted Kommune i arbejdet med at af-

grænse miljøkonsekvensrapportens indhold. 

Processen er vist i figuren til højre. 

Når HM Entreprenør har udarbejdet miljøkonse-

kvensrapporten vil den blive fremsendt til He-

densted Kommune. Når Hedensted Kommune 

har behandlet rapporten, vil den blive fremlagt i 

en ny høring, også kaldet 2. offentlighedsfase.  

Den 2. offentlighedsfase vil vare otte uger. Her 

vil der igen blive mulighed for at fremsende be-

mærkninger til Hedensted Kommune i forhold 

til den samlede miljøkonsekvensrapport og til 

udkastet til VVM-tilladelsen, som også vil blive 

offentliggjort. 

Efter 2. offentlighedsfase vil Hedensted Kom-

mune behandle indkomne høringssvar og tage 

endelig stilling til projektet.  

 

 

 

1. offentlighedsfase

Udarbejdelse af 
mIljøkonsekvensrapporten

2. offentlighedsfase

Politisk beslutning og vedtagelse

Detailprojektering

Anlægsarbejde

Færdigt anlæg

Myndighedsbehandling 
 

 

 


