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!!! Lokalplanområde

´
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Luftfoto med planområdets afgrænsning.

Indledning

Gældende plangrundlag
Størstedelen af området for planlægningen er omfattet af en del af rammeområde 0734.E1 og 

rammeområde 0734.E2, i Kolding Kommuneplan 2021-2033. 

En mindre østlig del af planområdet, matr. nr. 19a Lilballe By, Eltang er ikke rammeplanlagt i 

den hidtidige kommuneplan.

Planområdet indeholder arealer, der er omfattet af kommuneplanens retningslinjer for:

• Økologisk forbindelse. 

• Lavbundsarealer

• Eksisterende tekniske anlæg

• Støjbelastede områder



• Naturbeskyttelsesområde

• Naturområder

• Potentiel natur

• Skovrejsningsområde uønsket.

• Drikkevandsinteresser

Rammeområde 0734.E1 
Denne del af rammeområde 0734.E1, som ligger ved Eltangvej 134, og den nordlige del af 

Eltangvej 136, 138 og 140, er udlagt til erhvervsformål som kontor- og serviceerhverv, industri, 

transport- og logistikvirksomheder, samt anlæg svarende til miljøklasse op til 4. Bebyggelses-

procenten må maksimalt være 50, og bygningshøjden 15 meter. Rammeområdet er beliggen-

de i byzone.

Rammeområde 0734.E2
Rammeområde 0734.E2, som ligger ved den sydlige del af Eltangvej 136, 138 og 140, er ud-

lagt til erhvervsformål som kontor- og serviceerhverv, industri, transport- og logistikvirksomhe-

der, samt anlæg svarende op til miljøklasse 6. Bebyggelsesprocenten må maksimalt være 50, 

og bygningshøjden 15 meter. Rammeområdet er beliggende i byzone.

Matr. nr. 19a Lilballe By. Eltang
Matr. nr. 19a Lilballe By. Eltang er beliggende i landzone, og vil med kommuneplantillægget 

blive en del af rammeområde 0734.E2.

Status i gældende lokalplan
Den gældende lokalplan 0734-31 er udarbejdet for at kunne imødekomme ønsker om at opfø-

re bygningsanlæg og udendørs oplag til tungere erhvervsformål. 

Lokalplan 0734-31 muliggør tungt erhverv, med opdeling af område til henholdsvis virksom-

hed op til virksomhedsklasse 4, og område til virksomhed op til virksomhedsklasse 6, samt 

område til grønt område for bl.a. anlæg og bassin til regnvandsopsamling. Derudover muliggør 

planen veje og pladser for oplagring og affaldshåndtering eller miljøfarlige stoffer, samt byggeri 

med bygningshøjde op til 15 meter.

Planens formål
Formålet med at igangsætte ny planlægning for området er, at udvide det eksisterende er-

hvervsområde for tungt erhverv, og dermed muliggøre virksomhedsklasse 4-6 virksomhed 

inden for hele området, som vil bestå af det hidtidige lokalplanområde for lokalplan 0734-31, 

og matr. nr. 19a Lilballe By, Eltang.

Virksomheden vil omhandle modtagelse, oplag og håndtering af forskellige både forurenede 

og ikke forurenede materialer. Der er tale om forskellige materialer, som slagger, beton, asfalt 

mv. samt jord, have/parkaffald til kompostering, træ mm., samt håndtering af affaldsfraktioner 

fra husholdninger og erhverv, samt sortering, håndtering og opbevaring af indhold fra problem-

kasser med farligt husholdningsaffald og organisk husholdningsaffald.

Størstedelen af området for det ny kommuneplantillæg er omfattet af den hidtidige lokalplan 

0734-31, et industriområde. En mindre del af det ny kommuneplantillæg er ikke lokalplanlagt 

og forventes medtaget i en ny lokalplan.

Det forventes at den ny lokalplan 0734-32, vil erstatte den hidtidige lokalplan 0734-31. Det ny 

kommuneplantillæg vil dermed være plangrundlaget for at kunne vedtage den ny lokalplan.
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Afgørelse 
Screeningsafgørelse
Kolding Kommune har gennemført miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer 

og programmer og af konkrete projekter (VVM). Screeningen er gennemført efter de kriterier, 

der er angivet i lovens bilag 3. I screeningen er anvendt et skema med en række miljøtemaer.

Skemaet fremgår på de næstfølgende sider.

Kolding Kommune har på baggrund af screeningen afgjort, at planlægningen ikke vil have en 

væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering er truffet 

på baggrund af lovens § 8, stk. 2, pkt. 1, idet der planlægges for et projekt, som er omfattet af 

punkt 11b på lovbekendtgørelsens bilag 2.

Forudgående høring
Ved udarbejdelsen af miljøscreeningen blev der gennemført høring af berørte myndigheder om, 

hvorvidt de mener, at der er anledning til at gennemføre en miljøvurdering af planforslagene.

Ved berørt myndighed forstås en myndighed, som på grund af dens specifikke miljøansvar 

eller lokale og regionale kompetencer kan forventes at blive berørt af planens eller projektets 

indvirkning på miljøet. 

Følgende berørte myndigheder blev hørt:

- Kolding Kommune, Natur og Vand i forhold til natur og økologiske forbindelser,

- Kolding Kommune, Vejmyndighed i forhold til trafik,

- Kolding Kommune, Vandforsyningsmyndighed i forhold til drikkevandsinteresser,

- Kolding Kommune, Miljømyndighed i forhold til støj, lugt og emissioner,

Der er ikke indkommet høringssvar. 

Begrundelse for afgørelsen
Screeningen viser, at lokalplanen og kommuneplantillægget vil resultere i nogle få sandsynlige 

miljøpåvirkninger, der dog  vurderes ikke at være væsentlige. Miljøpåvirkningerne falder i føl-

gende grupper:

• Trafik og trafikafvikling. Det forventes ikke at give anledning til fremkommelighedsproble-

mer eller oplevelse af mærkbar trafikforøgelse i forhold til registreret årsdøgnstrafik på den 

pågældende strækning ved en forøgelse af køretøjer fra 30 til 60 køretøjer, som forventes i 

fremtiden. Det vurderes at trafiksikkerheden ikke vil blive ændret. Påvirkning vurderes der-

med ikke være væsentlig.

• Planens konsekvenser for nærområdets beboere og brugere. I lokalplanområdet med sor-

teringshal og oplag mv. ændres området ikke væsentligt. Der etableres en jordvold, som 

visuelt vil afskærme lokalplanområdet mod nabo mod sydøst. Påvirkning vurderes dermed 

ikke være væsentlig.



• Visuel påvirkning på lokalt plan. Lokalplanen muliggør terrænregulering i hele lokalplan-

området. Lokalplanen muliggør terrænregulering og jordvolde. Lokalplanen stiller krav om 

visuelt afskærmende foranstaltninger i form af beplantet jordvold. Jordvolde kan etableres 

med højde på minimum 3 meter i forhold til oprindeligt terræn, langs med lokalplanens 

nord-, syd- og vestlige del. Langs med den østlige del kan skråningen med lavere hæld-

ning end øvrig jordvold, etableres med ca. 8 meter over oprindelig terræn, og dermed med 

en udformning som tilpasses det åbne landskab mod øst. Dermed vurderes påvirkningen 

ikke at være væsentlig.

• Støj og luftemissioner fra virksomheder og tekniske anlæg: Der planlægges for en blandet 

erhvervsanvendelse med både miljøfølsom og miljøbelastende virksomhed, med risiko for 

miljøkonflikter virksomhederne imellem. Boliger uden for planområdet kan også blive påvir-

ket. Påvirkningen vurderes dog ikke at være væsentlig, da virksomhederne til hver en tid 

skal overholde gældende miljølovgivning, der sikrer, at boliger og anden miljøfølsom anven-

delse ikke belastes ud over de vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj og andre 

luftemissioner. Lokalplanen muliggør etablering af beplantet jordvold som støjafskærmning. 

Påvirkning vurderes dermed ikke være væsentlig. 

Således forventes disse sandsynlige miljøpåvirkninger af lokalplanen at blive håndteret, hvor-

ved de ikke er væsentlige.

Det naturmæssige tema knytter sig til Kolding Kommunes udpegning af økologisk forbindelser. 

Der er ikke beskyttet natur i området, og Kolding Kommune har ikke kendskab til tilstedevæ-

relsen af bilag 4-arter inden for lokalplanområdet. Den hidtidige anvendelse betyder, at have 

begrænset kvalitet som levested samt raste- og yngleområde. 

Lokalplanområdet grænser området op til et moseområde og område med særlige drikke-

vandsinteresser (OSD) øst for og uden for området. Det er udarbejdet en redegørelse om at 

påvirkningen vurderes ikke at være væsentlig. 

Samlet set vurderer Kolding Kommune, at gennemførelse af planlægningen ikke vil have en 

væsentlig indvirkning på miljøet i lovens forstand. Der udarbejdes derfor ikke en miljørapport i 

henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Desuden vurderes det, at planen ikke kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde 

(Natura 2000) negativt, og at planen ikke kan beskadige, ødelægge eller påvirke yngle- og ra-

steområder for bilag IV-arter.

Offentliggørelse
Afgørelsen skal i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer offentliggøres med 

begrundelse og klagevejledning, hvilket sker samtidig med, at planforslaget fremlægges i of-

fentlig høring.
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Screeningsskema

Skemaet indeholder selve forundersøgelsen og delkonklusioner for hvert emne. Den samlede 

konklusion for forundersøgelsen findes i afsnit ”Begrundelse for afgørelsen”.  



Miljøscreening af Kommuneplantillæg 3 og Lokalplan 0734-32
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1. Befolkningens le-

vevilkår

1.1 Trafik

Trafikafvikling 

Risiko for ulykker

Offentlige Transport-

muligheder

X Det forventes ikke at give anledning 

til fremkommelighedsproblemer eller 

oplevelse af mærkbar trafikforøgelse 

i forhold til registreret årsdøgnstrafik 

på den pågældende strækning ved en 

forøgelse af køretøjer fra 30 til 60 køre-

tøjer, som forventes i fremtiden. 

Det vurderes at trafiksikkerheden ikke 

vil blive ændret væsentligt.

X

1.2 Sikkerhed i for-

hold til brand, eksplo-

sion og giftpåvirkning

X Virksomheden ligger ca. 450 meter fra 

risikovirksomhed. Den del af virksom-

heden der ligger inden for 500 meter 

zonen, anvendes dels til jordvold, og 

oplag af slagger og lignende, og vil ikke 

vurderes at ligge inden for risiko.

Myndigheder er blevet hørt, og der 

indkom ingen bemærkninger.

X

1.3 Støj og luftemissi-

oner fra virksomheder 

og tekniske anlæg

X Der vil blive taget hånd om miljøpå-

virkningerne fra drift af virksomheden 

herunder støv i miljøgodkendelsen af 

virksomhedens aktiviteter.

Der vil blive stillet miljøkrav svarende til 

nationale vejledende grænseværdier og 

standardvilkår.

Der redegøres for håndtering af støj og 

støv i lokalplanens redegørelse.

I lokalplanen vil der blive stillet krav 

om etablering af jordvold, som 

visuel-, støj- og støvafskærmning 

mod omgivelserne, således at vej-

ledende støjgrænser til beboelser 

kan overholdes.

X

1.4 Støj og vibrationer 

fra trafik og jernbane

X Lokalplanområdet er ikke belastet af 

støj fra nærområdet. Dog vil den virk-

somhed som er på området kunne give 

støjende aktivitet, som håndteres efter 

gældende forskrifter og miljøgodken-

delser.

Lokalplanen giver mulighed for jordvol-

de som støjafskærmning.

Støj fra jernbane er ikke relevant.

Ifølge de seneste målinger i 

forbindelse med de seneste mil-

jøgodkendelser fra 2021 er det 

sandsynliggjort at Miljøstyrelsens 

vejledende støjgrænseværdier kan 

overholdes.

X
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1.5 Påvirkning af 

erhvervsliv, herunder 

produktionsvirksom-

heder, detailhandel

X Der vil ikke ske påvirkning af nærlig-

gende virksomheder over de vejleden-

de grænseværdier.

Planen muliggør etablering af erhvervs-

virksomhed med nærhed til overordnet 

vejnet.

X

1.6 Påvirkning af og 

fra landbrug

Begrænsninger for 

landbrug og lugtgener 

fra landbrug

X Der vurderes ikke at ske begrænsnin-

ger for landbrug.

X

1.7 Boligmiljø og na-

boområde

Tilgængelighed for 

alle

Planens konsekven-

ser for nærområdets 

beboere og brugere

X I lokalplanområdet, som er indrette 

med sorteringshal og oplag mv. æn-

dres området ikke væsentligt. Der vil 

kunne etableres en jordvold, som visu-

elt vil afskærme lokalplanområdet mod 

nabo mod sydøst. 

Lokalplanen beskriver udseende 

af jordvold og bebyggelse mod 

lokalplanens omgivelser.

Skyggepåvirkning vil være minimal 

i forhold til i dag.

X

1.8 Menneskers 

sundhed

Tilgængelighed til 

opholdsarealer, stier, 

forbindelser og 

mødesteder

Afstanden til fritids-

anlæg/mulighed for 

fysisk aktivitet

X Ikke relevant. X

1.9 Påvirkning af so-

ciale forhold

Afstand og forbin-

delser til offentlig og 

privat service 

Tryghed og krimina-

litet

X Ikke relevant. X

2. Materielle goder
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Miljøparameter Kan planlægningen 

medføre ændringer 

eller påvirkninger 
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2.1 Forbrug af arealer, 

energi og naturres-

sourcer

X Størstedelen af lokalplanområdet frem-

står allerede i dag med bebygget og 

befæstet, planlagt til formålet 

X

2.2 Eksisterende 

bygninger og infra-

struktur, som skal 

nedlægges

X Ikke relevant X

2.3 Affald X Affald vil blive håndteret i henhold til 

gældende miljølovgivning og affalds-

regulativer. Virksomheden genererer 

ikke selv affald, men behandler andres 

affald.

X

3. Klimatiske faktorer

3.1 Følger af globalt 

opvarmning

Forhøjet vandstand

Ekstrem regn

Oversvømmelse

Klimahåndterings- 

områder

X Området er ikke udpeget som særligt

risikoområde.

Det forventes at regnvand kan hånd-

teres i de eksisterende og planlagte 

regnvandsbassiner.

X

3.2 Lokalt niveau

Vind, turbulens

Sol

Skyggeforhold

X Byggeri og oplag af stakke mv. vurde-

res ikke at skabe væsentlige skygge, 

eller turbulente forhold på lokalt niveau. 

X

4. Jordbund

4.1 Jordforurening X Området er omfattet af den generelle 

områdeklassificering.

På en del af området er pladsen allere-

de anlagt og området er kortlagt grun-

det anvendelse af slagge som fyldlag. 

Hele området vil blive kortlagt i forhold 

til jordforureningsloven, når området er 

færdigetableret grundet anvendelse af 

slagge som fyldlag.

I lokalplanens redegørelse for, 

hvorledes bygherre skal forholde 

sig ved evt. jordflytning eller hvis 

der mod forventning træffes på 

jordforurening under anlægsar-

bejder.

X
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4.2 Råstoffer X Der er ikke særlige råstofinteresser i

området. Området er et råstofgrave-

område som er færdiggravet.

X

4.3 Geologiske sær-

præg

X Der er ikke særlige geologiske interes-

ser i området.

X

5. Vand

5.1 Overfladevand

Håndtering

Nedsivning

Udledning

Forsinkelse

Potentielt vandlidende 

områder

X Overfladevand forventes håndteret i

overensstemmelse med spildevands-

planen.

I forbindelse med udledningstilladelsen

vil der blive stillet relevante krav for at

beskytte recipienten. Der udlægges i

området arealer til forsinkelsesbassiner.

Overfladevand i den østligste del mod 

mose vurderes ikke at få betydning for 

området.

Lokalplanen stiller krav om maksi-

mal befæstelsesgrad.

Der ledes overfladevand til bassin-

ner(forsinkelsesbassiner) internt i 

området.

Den hydrauliske redegørelse viser 

at mosen ikke forventes at blive 

påvirket afstrømningsmæssigt.

X

5.2 Spildevand

Håndtering

X Spildevand forventes håndteret i over-

ensstemmelse med spildevandsplanen 

Området skal separatkloakeres.

X

5.3 Vandløb og søer

Påvirkning af vandløb 

og søer i forhold til 

håndtering af overfla-

devand

Risiko for forurening

X Ikke relevant X
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5.4 Grundvand

Drikkevandsinteresser 

Indvindingsopland

Boringer

X En stor del af området er omfattet af 

grundvandsdannede opland, og almin-

delig drikkevandsinteresser.

Der er særlige drikkevandsinteresser 

på matr. nr. 19a, Lilballe By, Eltangvej. 

En del af lokalplanområdet er omfattet 

af indvindingsopland for Strandhuse 

vandværk, og Bøjebjerg Vandbærk.

En stor del af virksomhedens område 

er i dag anlagt med tæt belægning, for 

at sikre at grundvandspåvirkningen er 

minimal.

Et meget lille opland af det samle-

de opland til mosen øst for plan-

området, vil blive afskåret pga. 

asfaltbelægning. Et rådgivernotat 

viser dog, at det ikke får væsentlig 

betydning for mosen. Mosen læn-

gere mod nord forventes ikke at 

blive berørt.

Der er udarbejdet en supplerende 

grundvandsredegørelse som en 

del af kommuneplantillægget.

X

6. Luft

6.1 Luftforurening

Støv og andre emis-

sioner

X De hidtidige miljøgodkendelser viser  

ikke overskridelser af gældende græn-

seværdier.

Virksomheden vil ved fremtidige 

miljøgodkendelser skulle holde 

sig inden for gældende grænse-

værdier. 

Lokalplanen muliggør beplantet 

jordvold som kan anvendes som 

støj- og støvafskærmning.

X
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Bemærkninger Hvordan integreres miljøhen-

syn i planlægningen?

Kræ-

ver 

mil-

jørap-

port?

N
ej

Ja
, i

 m
in

d
re

 g
ra

d

Ja
, i

 v
æ

se
n

tl
ig

 g
ra

d

N
ej

Ja

7. Natur

7.1 Fauna, flora og 

biologisk mangfol-

dighed

Naturbeskyttelseslo-

vens § 3

Bilag 4 arter

Økologiske forbindel-

ser/spredningskor-

ridorer 

Fredskov

Naturfredninger

Lavbundsarealer

X

Kolding Kommune har ikke kendskab 

til forekomst af bilag IV arter i lokalplan-

området.

 

På grund af arealets hidtidige anven-

delse i lokalplanområdets vestlige de, 

vurderes det ikke at være et velegnet 

levested for bilag IV arter. 

I områdets østlige del, som har været i 

drift, er det usandsynligt, at finde bilag 

4 arter.

I områdets østlige del, ved mosen, som 

ligger uden for lokalplanområdet og 

driftsarealer, er der dog mulige leveste-

der for bilag  4 arter.

Der kan være stor vandsalamander i 

mosen. og evt. ledelinje for  flagermus 

der fouragere ved mosen.

Fugtighedstilstanden ved mosen 

bliver ikke ændret i betydelig 

grad, og der vil ikke blive fældet 

træer. Idet oplandet for jordvold 

langs med mosen er lille i forhold 

det der anlægges, vil mosen ikke 

blive påvirket. Der henvises til den 

hydrauliske redegørelse som er 

udarbejdet i forbindelse med plan-

arbejdet.

X ?

7.2 Natura 2000 X Nærmeste Natura 2000-område er 

Lillebælt, Kongeå, Svanemosen, som 

ligger ca. 9,5 km fra lokalplanområdet.

Kolding Kommune vurderer, at plan-

lægningen på grund af afstanden og 

den anvendelse der planlægges for, 

ikke kan medføre en negativ påvirkning 

af Natura 2000-områder. 

X
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Miljøparameter Kan planlægningen 

medføre ændringer 

eller påvirkninger 

af miljøet?

Bemærkninger Hvordan integreres miljøhen-

syn i planlægningen?

Kræ-

ver 

mil-

jørap-

port?

N
ej

Ja
, i

 m
in

d
re

 g
ra

d

Ja
, i

 v
æ

se
n

tl
ig

 g
ra

d

N
ej

Ja

8. Landskab

8.1 Overordnede 

landskabsinteresser

Bevaringsværdige 

landskaber

Kystnærhedszonen

Skovrejsning

X Den østligste del af lokalplanområdet, 

samt området mod nord og øst som 

grænser op til lokalplanområdet, er 

omfatte af område hvor skovrejsning er 

uønsket. 

Området er ikke omfattet af særlige 

landskabsinteresser eller Kystnærheds-

zone.

X

8.2 Beskyttelseslinjer

Å-beskyttelseslinjen

Sø-beskyttelseslinjen

Skovbyggelinjen

Strandbeskyttelses-

linjen

X Ikke relevant X

8.3 Visuel påvirkning 

på lokalt plan

Udsigt

Indblik

Arkitektonisk udtryk

Lysforurening

X Lokalplanen giver mulighed for ud-

videlse af den allerede eksisterende 

virksomhed med tilhørende bygninger, 

oplag af forskellige fraktioner, regn-

vandsbassiner og afskærmende jord-

volde. 

Lokalplanområdet forventes at medføre 

mindre forandringer i omgivelserne for 

de nærmeste naboer, bland andet vil 

der mod sydøst placeres beplantet 

jordvold tæt på sydøstlig nabo.

Lokalplanen indeholder bestem-

melser om bebyggelsens ydre 

fremtræden, og sikrer mulighed for 

afskærmende beplantet jordvold, 

som afskærmning af lokalplanom-

rådet.

X



Miljøparameter Kan planlægningen 

medføre ændringer 

eller påvirkninger 

af miljøet?

Bemærkninger Hvordan integreres miljøhen-

syn i planlægningen?

Kræ-

ver 

mil-

jørap-

port?

N
ej

Ja
, i

 m
in

d
re

 g
ra

d

Ja
, i

 v
æ

se
n

tl
ig

 g
ra

d

N
ej

Ja

9. Kulturarv

9.1 Fortidsminder og 

diger

Herunder fortidsmin-

debeskyttelseslinjer

Beskyttede sten og 

jorddiger

X Ikke relevant X

9.2 Kirker

Herunder kirkebygge-

linjer, kirkeomgivelser 

og kirkefredninger

X Lokalplanområdet ligger uden for kirke-

omgivelser og kirkeomgivelser.

Lokalplanområdet ligger ca. 700 meter 

fra Eltang Kirke. 

Dele af byggeri og anlæg i lokalplan-

området kan i dag og i fremtiden kunne 

skimtes ca. 650 meter fra højdedrag, 

fra nordsiden af kirkegården ved Eltang 

kirke. Der ligger henholdsvis motorvej 

og anden bebyggelse mellem lokal-

planområdet og Eltang Kirke, og det 

vurderes at Eltang Kirke ikke vil blive 

væsentligt påvirket af lokalplanområ-

det.    

X

9.3 Bebyggelse

Kulturmiljøer, kul-

turfredninger og 

bevaringsværdige 

bygninger

Arkitektonisk arv,

kommunens Arkitek-

turstrategi

X Ikke relevant X
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Klagevejledning

Hvad kan der klages over? 
Du kan klage over afgørelsen om, at der ikke er behov for at udarbejde en miljøvurdering af 

planlægningen. 

Hvem kan klage? 
Klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, samt enhver, der har en væsent-

lig, individuel interesse i sagens udfald. 

Hvem er klageinstans? 
Planklagenævnet. 

Hvordan klager man? 
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. På 

borger.dk skal du søge efter ’Klageportal’. Kun i særlige tilfælde kan en borger fritages fra at 

anvende Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du 

sende en begrundet anmodning til By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. 

Det er klagenævnet, der afgør om en borger kan fritages. 

Hvad er klagefristen? 
Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen af afgørelsen om, at der ikke er behov for at udar-

bejde en miljøvurdering. 

Hvad er lovgrundlaget? 
Planloven og miljøvurderingsloven. 

Hvad koster det at klage? 
900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Beløbene er i 

2016-niveau og reguleres årligt efter det generelle pris- og lønindeks. Nærmere vejledning om 

klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk. 

Søgsmålsfrist: 
Ønsker du at prøve afgørelsen ved domstolene, skal du have anlagt søgsmål inden 6 måneder 

fra offentliggørelsen. 



By- og Udviklingsforvaltningen

Planafdeling

tlf. 79 79 13 20

plan@kolding.dk
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Om miljøscreeninger

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), 

skal det for planer, som fastlægger rammer for fremtidig anlægstilladelse, klarlægges, hvorvidt 

der skal foretages en miljøvurdering af de pågældende planer. 

Miljøvurderingsloven indeholder kriterier for, hvilke planer der kræver udarbejdelse af en miljør-

apport. Det afklares, om der er krav om obligatorisk miljøvurdering med miljørapport eller om 

planen udelukkende er screeningspligtig. 

På baggrund af screeningen træffes en afgørelse om, hvorvidt planen har så væsentlig påvirk-

ning på miljøet, at påvirkningen skal undersøges nærmere i en miljørapport.

Hvis der er obligatorisk miljøvurdering eller hvis screeningen viser, at planen har sandsynlige 

væsentlige indvirkninger på miljøet, skal der udarbejdes en miljøvurdering sideløbende med 

planforslagets udarbejdelse og inden planforslagets fremlæggelse til offentlig høring.


