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Høring - miljøvurdering af forslag til Kommuneplan 2021-
2033, Horsens Kommune

Indledning
Horsens Kommune har igangsat revision af Kommuneplan 2021-2033. Der er tale 
om en delvis revision, hvis omfang er fastlagt i Planstrategi 2019, der er vedtaget 
af Horsens Byråd den 16. december 2019.

Horsens Kommune vurderer, at kommuneplanrevisionen er omfattet af krav om 
obligatorisk miljøvurdering efter miljøvurderingslovens § 8 stk. 1, nr. 1. Der skal 
derfor udarbejdes en miljørapport.

Forud for dette foretages der en afgrænsning af hvilke miljøforhold, der forventes 
at blive påvirket, hvis planen gennemføres, og hvordan de skal vurderes. Før den 
endelige afgrænsning af indholdet i miljørapporten lægges fast, foretager Horsens 
Kommune en høring af berørte myndigheder efter miljøvurderingslovens § 32 stk. 
1, nr. 2

Omfang af revision af Kommuneplan 2021-2033
I forbindelse med udarbejdelse af Planstrategi 2019 blev det fastlagt, at der 
foretages en delvis revision af Kommuneplan 2021-2033 for Horsens Kommune. 
Følgende temaer bliver revideret:

 Hovedstruktur for hovedtemaerne (tekstmæssige konsekvensrettelser og 
evt. revision af bymønster)

o Det store billede 2050
o Horsens by 2050

 Retningslinjer for temaerne:
o Byudvikling, herunder byvækst, byomdannelse og byfortætning 
o Detailhandel 
o Natur 
o Landskab 
o Klimatilpasning 
o Fritidsformål 

 Rammer for lokalplanlægning, herunder
o Generelle rammebestemmelser
o Rammer for ny byudvikling
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o Ajourføring af
 Detailhandelsbestemmelser
 Anvendelsesbestemmelser
 Bebyggelsesregulerende bestemmelser

De øvrige afsnit i Kommuneplan 2017-2029 genvedtages med Kommuneplan 2021-
2033. Der kan blive foretaget mindre tekniske tilretninger af disse afsnit, i form af 
rettelser af årstal, henvisninger, stavefejl, grafik, o.lign., der ikke ændrer på 
indholdet i kommuneplanen.

Derudover vil der blive foretaget en ajourføring af de SAVE-registrerede bygninger i 
Horsens Kommune. Dette vurderes heller ikke at have konsekvenser for indholdet i 
kommuneplanen.

Der kan dog komme flere ændringer i kommuneplanen, som ikke kan forudses på 
nuværende tidspunkt.

Revisionstemaer, der vurderes at kunne påvirke miljøet
I forhold til afgrænsning af miljøvurderingen fokuseres der på ændringer af 
retningslinjer, retningslinjeudpegninger og konkrete rammebestemmelser, idet det 
vurderes, at det i praksis alene er disse elementer i kommuneplanen, der 
fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser.

Byudvikling

Der udlægges nye arealer til byvækst, og der udpeges nye områder til 
byomdannelse i Kommuneplan 2021-2033. Det betyder, at der både tilføjes nye 
retningslinjer og retningslinjeudpegninger, udpeges nye rammeområder og tilføjes 
nye rammebestemmelser. Hovedparten af de nye arealer til byudvikling vil være til 
boligformål, men der forventes også udlagt arealer til offentlige formål samt 
erhvervsformål, herunder til detailhandel i et mindre omfang.

Detailhandel

På baggrund af en ny Detailhandelsanalyse 2020 revideres hele 
detailhandelsstrukturen. Det betyder, at der både vil blive taget arealer ud og lagt 
nye arealer til den gældende detailhandelsstruktur, ligesom der sandsynligvis vil 
blive udlagt nye bydelscentre og lokalcenterområder. Både retningslinjer, 
retningslinjeudpegninger, rammebestemmelser og rammeområder vil blive 
revideret.

Natur

Der vil blive foretaget en opdatering af de gældende udpegninger ud fra ny viden, 
samt på baggrund af en Biodiversitetsstrategi, der er under udarbejdelse. Det 
betyder, at retningslinjer, retningslinjeudpegninger, rammeudpegninger og 
rammebestemmelser vil blive revideret, men dog kun i et mindre omfang.

Landskab

På baggrund af landskabsanalysen i Landskabsplan 2019 vil der blive lavet nye 
retningslinjeudpegninger for bevaringsværdige landskaber og større 
sammenhængende landskaber. Retningslinjerne vil blive rettet, så de kommer til at 
afspejle bl.a. sårbarhedsvurderinger, målsætninger og anbefalinger i forhold til 
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bærende landskabstræk, byvækst og byrand, tekniske anlæg, skovrejsning, 
landbrugsbyggeri og kystnærhedszone fra landskabsanalysen. Ændringer i 
retningslinjerne kan afføde ændringer i rammeudpegninger og 
rammebestemmelser.

Klimatilpasning

Der vil blive lavet nye retningslinjer og retningslinjeudpegninger på baggrund af 
nye risiko- og værdikortlægninger. Ændringer i retningslinjerne kan afføde 
ændringer i rammeudpegninger og rammebestemmelser.

Fritidsformål

Der vil blive foretaget en opdatering af de gældende retningslinjer og 
retningslinjeudpegninger på baggrund af en ny Friluftsstrategi og visionsaftalen 
Bevæg dig for Livet. Ændringer i retningslinjerne kan afføde ændringer i 
rammeudpegninger og rammebestemmelser.

Afgrænsning af miljøvurdering
I lov om miljøvurdering af planer og programmer er der krav om, at 
miljøvurderingen skal omfatte følgende faktorer (det brede miljøbegreb):

 den biologiske mangfoldighed,
 befolkningen,
 menneskers sundhed,
 flora, fauna,
 jordbund,
 jordarealer,
 vand,
 luft,
 klimatiske faktorer, 
 materielle goder,
 landskab,
 kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser samt arkitektonisk og 

arkæologisk arv,
 større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker
 ressourceeffektivitet, samt
 det indbyrdes forhold mellem disse faktorer

Afgrænsningen af de sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger gennemføres i 
henhold til disse faktorer. 

I skemaet herunder vurderes det, hvilke miljøfaktorer, der kan blive berørt af de 
konkrete ændringer, der foretages med revision af Kommuneplan 2021-2033. 

Skemaet danner grundlaget for fastlæggelsen af, hvilke forhold der skal vurderes 
nærmere i miljørapporten. Hvor der er vurderet at være overlap mellem 
miljøfaktorerne, er disse grupperet under et.



Side 4

Ændringer i Kommuneplan 2021-2033 Miljøfaktorer, der vurderes at kunne blive 
væsentligt påvirket af ændring i 
kommuneplanrevisionen

Retningslinjer for Byudvikling Befolkningens sundhed og levevilkår
Flora og fauna
Vand
Klimatiske faktorer
Landskab
Kulturarv og materielle goder

Retningslinjer for Detailhandel Befolkningens sundhed og levevilkår
Materielle goder 

Retningslinjer for Natur Biologisk mangfoldighed
Befolkningens sundhed og levevilkår
Flora og fauna

Retningslinjer for Landskab Landskab
Befolkningens sundhed og levevilkår
Kulturarv og materielle goder

Retningslinjer for Klimatilpasning Befolkningens sundhed og levevilkår
Vand
Luft
Klimatiske faktorer
Større menneske- og naturskabte 
katastroferisici og ulykker og 
ressourceeffektivitet

Retningslinjer for Fritidsformål Befolkningens sundhed og levevilkår
Flora og fauna

Konkrete rammebestemmelser Biologisk mangfoldighed
Befolkningens sundhed og levevilkår
Vand
Luft
Klimatiske faktorer
Landskab
Kulturarv og materielle goder

Miljøvurderingens omfang og detaljeringsniveau
Ifølge miljøvurderingsloven skal miljørapporten kun indeholde de oplysninger, som 
med rimelighed kan forlanges med hensyn til den aktuelle og gængse 
vurderingsmetoder, og til planens detaljeringsgrad og placering i planhierarkiet. 

Konsekvensvurderingen vil derfor være afgrænset til vurderinger på et overordnet 
niveau, hvor den nærmere vurdering af de konkrete konsekvenser vil afhænge af 
den efterfølgende, mere detaljerede planlægning i lokalplanlægningen.
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Da der er tale om planlægning på et forholdsvis overordnet niveau, forventes 
miljøvurderingen gennemført med følgende detaljeringsniveau:

 Kort beskrivelse af planændringer mht. retningslinjer og rammer, samt 
metode for miljøvurderingen

 Miljøstatus og eksisterende miljøproblemer, samt beskrivelse af 0-alternativ
 Miljøvurdering af sandsynlige væsentlige påvirkninger
 Afbødende foranstaltninger
 Forslag til overvågning

Alternativer
Miljøvurderingens 0-alternativ fastlægges som den situation, hvor forslag til 
Kommuneplan 2021-2033 ikke vedtages, og plangrundlaget i Kommuneplan 2017-
2029 (med tillæg) videreføres.

Der forventes ikke udarbejdet alternative kommuneplanforslag, og derfor forventes 
der ikke umiddelbart opstillet og vurderet andre alternativer.

0-alternativet medtages i miljøvurderingen som referenceramme for at kunne 
sammenholde konsekvenserne af en udvikling uden vedtagelse af forslag til 
Kommuneplan 2021-2033.

Høring af berørte myndigheder
Inden den endelige afgrænsning af miljørapporten lægges fast, gennemfører 
Horsens Kommune en høring af de berørte myndigheder. Det sker i henhold til 
miljøvurderingslovens § 32 stk. 1., nr. 2.

Eventuelle bemærkninger til udkast til afgrænsningsnotat bedes derfor sendt til 
Plan og By, Horsens Kommune på planogby@horsens.dk senest mandag den 14. 
september 2020.

Berørte myndigheder vurderes at være følgende:

 Erhvervsstyrelsen
 Miljøstyrelsen
 Region Midt
 Aarhus Stift
 Horsens Museum 
 Hedensted Kommune
 Odder Kommune
 Silkeborg Kommune
 Skanderborg Kommune
 Ikast-Brande Kommune

Med venlig hilsen

Anne Charlotte Lorentzen

Planlægger
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