
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høring om afgrænsning af miljørapport i forbindelse med planlæg-

ning for et solcelleanlæg ved Ussinggaard Skov nord for Løsning 

 

 

Hedensted Kommune har, på baggrund af ansøgning fra European Energy A/S, igangsat 

udarbejdelse af et plangrundlag for opførelse af et solcelleanlæg ved Ussinggaard Skov 

nord for Løsning. I forbindelse med  forslag til plandokumenter skal der udarbejdes en 

miljøvurdering af plangrundlaget i overensstemmelse med Lov om miljøvurdering af pla-

ner og programmer og af konkrete projekter (VVM) afsnit II1. 

 

European Energy A/S har derudover anmeldt projektet i henhold til Lov om miljøvurde-

ring af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) afsnit III. I ansøgningen er 

anmodet om, at projektet skal undergå en miljøkonsekvensrapport jævnfør lovens § 19, 

stk. 4. 

 

Miljøvurderingen af planerne og miljøkonsekvensrapporten for det konkrete projekt slås 

sammen i én redegørelse, som skal belyse de miljømæssige konsekvenser af både pla-

nerne og af projektet. 

 

Forud for afgrænsningen af den samlede miljøredegørelses indhold, skal Hedensted Kom-

mune gennemføre en høring af offentligheden og berørte myndigheder jævnfør  § 32, 

stk. 3, punkt 2 og § 35, stk. 3, punkt 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer 

og af konkrete projekter (VVM). 

 

Formålet med denne høring er at inddrage offentligheden og berørte myndigheder i at få 

beskrevet, hvad der skal undersøges og/eller redegøres for i miljøredegørelsen. For at 

give offentligheden og berørte myndigheder forudsætninger for at komme med forslag til 

afgræsningen af den kommende miljøredegørelse, er dette høringsbrev vedlagt udkast til 

afgræsningsnotat, ansøgningsmateriale samt et oversigtskort. 

 

Afgrænsningsnotatet indeholder en kort beskrivelse af planerne og projektet og de miljø-

påvirkninger, som forventes belyst i miljøredegørelsen. I høringsfasen kan alle med inte-

resse i projektet stille spørgsmål og komme med idéer, kommentarer og forslag til, hvad 

der skal indgå i det videre arbejde med miljøredegørelsen. 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. 

 

Høringsperiode 

Dette høringsbrev, udkast til afgrænsningsnotat, ansøgningsmateriale samt oversigtskort 

offentliggøres på kommunens hjemmeside under VVM afgørelser og høringer.  
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Den formelle høring er fra den 6. marts 2023 til den 20. marts 2023. Høringsbrevet sen-

des derudover til nærmeste naboer i området og til berørte myndigheder. 

 

Høringsfristen er fastsat til den 20. marts 2023 

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

 

Spørgsmål vedrørende denne høring og udkast til afgrænsningsnotat kan stilles til: 

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

 

Med venlig hilsen 

 

Anne Marie Menå Heltborg 

Plan & Stab 

Vækst, Teknik og Fællesskab 

Hedensted Kommune 

 

 

 

Bilag: 

- Udkast til afgrænsningnotat 

- VVM-ansøgning 

- Oversigtskort 

 
 
 
 
 
 
 
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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