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Miljøscreening af Lokalplan 0611-12 
og kommuneplantillæg nr. 18

Luftfoto med planområdets afgrænsning.

Indledning

Gældende plangrundlag
Størstedelen af området er beliggende i byzone og er omfattet af gældende planlægning. 

Kommuneplanramme 0611-E1 udlægger området til erhvervsformål, der udover gælder lokal-

plan 0611-11 for et område til industrivirksomhed i Alminde for området. Området er desuden 

omfattet af støjkonsekvenszone omkring Almind grusgrav og dertil hørende retningslinjer i 

kommuneplanen.

Planens formål
Kommuneplantillægget udarbejdes for at skabe overensstemmelse mellem lokalplan og kom-

muneplan i det områdets anvendes med kommuneplantillægget ændres fra erhvervsformål 

til boligformål. Der udover vil der med kommuneplantillægget ske en reduktion af støjkonse-
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kvenszonen omkring Almind grusgrav. Dette kan ske fordi Region Syd med råstofplan 2020 

har reduceret graveområdet ved Almind grusgrav efter endt råstofudvinding i en del af grave-

området. Det er arealerne nærmest Almind by, der tages ud af graveområdet.

Lokalplanen udarbejdes for at muliggøre, at området udvikles til boligformål i form af række-

huse og dobbelthuse i en tæt-lav haveboligbebyggelse. Boligerne disponeres langs en central 

boligvej, som giver adgang til mindre tæt-lav boliggrupper med 2-3 boliger i en gruppe. Fra 

boligvejen er der adgang til mindre grønninger, der tjener som fælles fri- og opholdsarealer, der 

anlægges fælles parkeringspladser og etableres fælles miljøstationer til dagrenovation mv.

Lokalplanen giver mulighed for at bebyggelsen kan opføres i 1-2 etager med en maksimal 

højde på 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 40 %. 

Området får vejadgang fra Almind Østergade ad en stamvej, som både skal betjene dette lo-

kalplanområde og evt. fremtidige boligområder øst for nærværende lokalplanområde

Hvis screeningen skal bruges som afgrænsning

af miljørapporten, er der behov for omformulering 

flere steder. Indtil videre se gammel skabelon.
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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. 2, idet der planlægges for et projekt, som ikke er omfattet 

af bekendtgørelsens bilag 1 eller 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

Begrundelse for afgørelsen
Screeningen viser, at lokalplanen vil resultere i nogle få sandsynlige miljøpåvirkninger, der dog 

vurderes ikke at være væsentlige. Miljøpåvirkningerne falder i følgende grupper:

En mindre forøgelse af trafik i nærområdet, hvilket den eksisterende infrastruktur vurderes at 

have kapacitet til at håndtere. en mindre del af planområdet ligger indenfor støjkonsekvenszo-

ne fra Almind grusgrav, hvorfor der i lokalplanen stilles krav om at bebyggelse ikke må tages i 

brug til støjfølsom anvendelse før det kan dokumenteres, at Miljøstyrelsens vejledende græn-

seværdier kan overholdes.

Planområdet ligger inden for et område udpeget som område med særlige drikkevandsin-

teresser (OSD) og der er boringsnært beskyttelsesområde i en mindre del af planområdet. 

Der tages i planlægningen hensyn til at overfladevand fra veje og parkeringsarealer ikke må 

nedsives og at disse arealer derfor skal etableres med en tæt belægning. Boligformåls anses 

overordnet set ikke for grundvandstruende anvendelse.

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

ved de ikke er væsentlige.

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 planforslagene fremlægges i 

offentlig høring.



Kolding Kommune
By- og Udviklingsforvaltningen

Screeningsskema

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

konklusion for forundersøgelsen findes i afsnit ”Begrundelse for afgørelsen”.  
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Miljøparameter Kan planlæg-
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1. Befolkningens le-

vevilkår

1.1 Trafik

Trafik afvikling 

Risiko for ulykker

Offentlige Transport-

muligheder

X Lokalplanen vil muliggøre etablering af 

ca. 49 boliger. Området får vejadgang 

fra Almind Østergade, de nye boliger 

forventes at medføre en mindre trafik- 

forøgelse. Årsdøgntrafikken er i dag 

mellem 500 og 999. Det nye boligom-

råde forventes ikke at give anledning 

til fremkommelighedsproblemer. Det 

vurderes, at Almind Østergade vil have 

kapacitet til at afvikle den øgede trafik 

uden problemer for trafiksikkerheden

Lokalplanen fastsætter bestem-

melser for vejadgang, oversigts-

forhold og parkering internt i 

området. 

X

1.2 Sikkerhed i for-

hold til brand, eksplo-

sion og giftpåvirkning

x Ikke relevant. Ikke relevant. x
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1.3 Støj og luftemissi-

oner fra virksomheder 

og tekniske anlæg

x Planlægningen i sig selv udgør ikke en 

risiko for øget støj eller luftemissioner 

i det der planlægges for boligformål. 

Planområdet ligger indenfor støjzonen 

omkring Almind grusgrav. Graveområ-

det er i Region Syd Råstofplan 2020 

reduceret pga. endt råstofudvinding i 

dele af graveområdet. Det er arealerne 

nærmest Almind, der er taget ud af 

graveområdet.

Der ud over ligger en grusgrav ved Viuf, 

ca. 800 m nord for planområdet. De 

gamle fabriksbygninger der ligger som 

nabo til det nye boligområde anvendes 

til oplag fra tivoli. Dette medfører ingen 

væsentlig støj eller anden forurening af 

omgivelserne. Til- og frakørsel foregår 

primært to gange om året ved sæson-

start og -slut. Adgang til hallerne sker 

altid fra østsiden, altså væk fra de nye 

boliger. De vejledende støjgrænser for 

virksomhedsstøj skal overholdes for 

alle aktiviteter i området. Det forventes, 

at hallerne på længere sigt skal nedri-

ves og arealet omdannes til boligområ-

de. Der vil således ikke komme andre 

aktiviteter i bygningerne

Der vil med kommuneplantillæg nr. 

18 til kommuneplan 2021-33 ske 

en reduktion af støjkonsekvenszo-

nen omkring Almind grusgrav.

Zonen vil blive reduceret til 500 

omkring graveområdet ”Almind” jf. 

Region Syd råstofplan 2020. Dette 

medfører at kun en mindre del af 

lokalplanområdet ligger indenfor 

støjkonsekvenszonen.

Lokalplanen sikrer gennem be-

stemmelser for ibrugtagning, at 

bebyggelse ikke kan tages i brug 

til boligformål eller andre støjføl-

som anvendelse, medmindre mil-

jøstyrelsens vejledende støjgræn-

seværdier kan overholdes.

x

1.4 Støj og vibrationer 

fra trafik og jernbane

x Området er ikke belastet af støj eller 

vibrationer fra trafik eller jernbane. Det 

vurderes, at den øgede trafik som følge 

af etablering af boligområdet ikke giver 

anledning til væsentlige støjgener fra 

Almind Østergade.

Lokalplanen sikrer gennem be-

stemmelser for ibrugtagning, at 

bebyggelse ikke kan tages i brug 

til boligformål eller anden støjføl-

som anvendelse, med mindre 

miljøstyrelsesens vejledende støj-

grænser kan overholdes.

x

1.5 Påvirkning af 

erhvervsliv, herunder 

produktionsvirksom-

heder, detailhandel

x Ikke relevant. Ikke relevant. x
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1.6 Påvirkning af og 

fra landbrug

Begrænsninger for 

landbrug og lugtgener 

fra landbrug

x Området ligger i landlige omgivelser og 

der er dyrehold i området, dog med 

mere end 1,3 km afstand til kvægbrug, 

og 1,5 km til svinebrug og fjerkræhold. 

De eksisterende dyrehold er allerede i 

dag begrænsede af andre nærmere lig-

gende boliger og bymæssig bebyggel-

se. Det vurderes, at dyreholdene ligger 

med en afstand, der betyder, at de ikke 

vil give anledning til lugtgener indenfor 

planområdet.

Ikke relevant x

1.7 Boligmiljø og na-

boområde

Tilgængelighed for 

alle,

Planens konsekven-

ser for nærområdets 

beboere og brugere

x Omboende kan forvente, at deres land-

brugsprægede omgivelser vil forandre 

sig til, hvad der kan forventes i et bo-

ligområde.

Den ny bebyggelse kommer til at knyt-

te sig til den eksisterende struktur i 

byen og vil medvirke til at forny et hidtil 

nedslidt og forladt område i byen og 

åben for en landskabeligt attraktiv del 

af landsbyen.

Lokalplanen vil sætte bestemmel-

ser for indretning af fælles grønne 

områder, adgang samt udform-

ning af veje og stier i planområdet.

x

1.8 Menneskers 

sundhed

Tilgængelighed til 

opholdsarealer, stier, 

forbindelser og 

mødesteder

Afstanden til fritids-

anlæg/mulighed for 

fysisk aktivitet

x Nord for området løber Almind Å med 

naturområder omkring. Der sikres vej 

og stiadgange i planområdet, hvorfra 

man kan fortsætte til stisystemer langs 

med Almind Å.

Lokalplanen sikrer forbindelser 

gennem området for bløde trafi-

kanter. Lokalplanen fastsætter be-

stemmelser om områder til leg og 

ophold internt i planområdet.

x

1.9 Påvirkning af so-

ciale forhold

Afstand og forbin-

delser til offentlig og 

privat service 

Tryghed og krimina-

litet

x Planområdet ligger i den nordlige del 

af Almind, tæt på byens centrum med 

indkøbsmuligheder mv. 

Ikke relevant. x
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2. Materielle goder

2.1 Forbrug af arealer, 

energi og naturres-

sourcer

x Området er i udlagt til erhvervsformål 

og fremstår som en græsmark, områ-

det omdannes til boligformål. Området 

er primært beliggende i byzone og en 

mindre del i landzone. 

Med lokalplanen overføres hele 

området til byzone.

x

2.2 Eksisterende 

bygninger og infra-

struktur, som skal 

nedlægges

x Området er ubebygget. Ikke relevant x

2.3 Affald x Affald vil blive håndteret i henhold til 

gældende miljølovgivning og affaldsre-

gulativer.

Lokalplanen vil sikre arealer til 

placering af Affaldsstationer/miljø-

stationer, så også fremtidige krav 

om affaldshåndtering og -sortering 

kan imødekommes.

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.

Ikke relevant. x

3.2 Lokalt niveau

Vind, turbulens

Sol

Skyggeforhold

x Der gives mulighed for bebyggelse i 

maks. 2 etager og 8,5 m, hvilket ikke 

vurderes at give anledning til væsent-

lige ændringer af klimaet på lokalt 

niveau.

Lokalplanen muliggør bebyggelse i 

en skala, der tilgodeser det lokale 

klima mellem bygningerne.

x
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4. Jordbund

4.1 Jordforurening x Området er omfattet af den generelle 

områdeklassificering, ligesom de fleste 

øvrige byzonearealer.

En del af arealet er registreret som jord-

forurenet med klassifikation V1, som 

betyder at arealets tidligere anvendelse 

til bl.a. frøavl kan have medført forure-

ning.

Det kræver derfor en tilladelse efter 

jordforureningslovens § 8 at anvende 

arealet til boliger. Der er taget prøver 

i området, som viser forureninger på 

området, der skal håndteres, før områ-

det kan frigives til boligformål.

Lokalplanens redegørelse oplyser 

om, hvorledes bygherre skal for-

holde sig ved evt. jordflytning eller 

hvis der mod forventning påtræf-

fes jordforurening under anlægs-

arbejder.

x

4.2 Råstoffer x Der er ikke råstofinteresser i området. 

Forbrug af råstoffer vil svare til, hvad 

der kan forventes i lignende områder.

Ikke relevant. x

4.3 Geologiske sær-

præg

x Der er ikke særlige geologiske interes-

ser i området.

Ikke relevant. x
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5. Vand

5.1 Overfladevand

Håndtering

Nedsivning

Udledning

Forsinkelse

Potentielt vandlidende 

områder

x Der er foretaget geotekniske undersø-

gelser af området, disse viser at om-

rådet generelet er egnet til nedsivning. 

Overfladevand forventes håndteret i 

overensstemmelse med spildevands-

planen (området skal separatkloake-

res). 

Da området er beliggende indenfor 

område med særlige drikkevandsinte-

resser (OSD) vil overfladevand fra veje 

og parkeringsarealer ikke kunne ned-

sives, men skal ledes til et regnvands-

bassin, som forventes at blive etableret 

udenfor lokalplanens området, hvis det 

er nødvendigt.

Overfaldevand fra grønne arealer og fra 

tage skal nedsives på egen grund eller 

i fælles LAR-anlæg. Veje, parkerings-

pladser og grønne områder kan med 

fordel etableres, så de muliggør op-

stuvning og afledning af overfladevand 

ved ekstreme regnhændelser. 

Se desuden punkt 5.4 om grundvand-

og drikkevandsinteresser.

Lokalplanens bestemmelser sikrer 

at veje og parkeringsarealer etab-

leres med en tæt belægning og at 

regnvandsbassiner etableres med  

tæt og dobbelt membran. 

x

5.2 Spildevand

Håndtering

x Området er ikke kloakeret. Spildevand 

forventes håndteret i overensstemmel-

se med spildevandsplanen.

Størstedelen af området er i gældende 

spildevandsplan planlagt separatkloa-

keret. Den resterende del af området er 

ikke omfattet af gældende spildevands-

plan. Der skal derfor laves et tillæg til 

spildevandsplanen.

Ikke relevant. x
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5.3 Vandløb og søer

Påvirkning af vandløb 

og søer i forhold til 

håndtering af overfla-

devand

Risiko for forurening

x Området er vurderes egnet til nedsiv-

ning. Der sker ikke udløb til recipient fra 

området.

Hvis der opstår behov for udledning af 

regn- og overfaldevand tiI recipient, vil 

der i forbindelse med udledningstilla-

delsen blive stillet relevante krav for at 

beskytte recipienten.

Lokalplanens bestemmelser sikrer 

at overfladevand fra veje og parke-

ringsarealer etableres med en tæt 

belægning og at regnvandsbassi-

ner etableres med tæt og dobbelt 

membran.  

x

5.4 Grundvand

Drikkevandsinteresser 

Indvindingsopland

Boringer

x Hele området er udpeget som ”Områ-

de med særlige drikkevandsinteresser” 

OSD) og Nitratfølsomt indvindingsop-

land (NFI).

Den sydlige del af området er tillige bo-

ringsnært beskyttelsesområde (BNBO). 

I disse områder skal parkeringspladser 

og kørearealer være befæstet med en 

tæt belægning, der er indrettet med 

fald mod afløb, hvorfra der sker kon-

trolleret afledning.

Forholdet reguleres af Kolding 

Kommunes Vandforsynings- og 

grundvandsbeskyttelsesplan.

I lokalplanen fastsættes bestem-

melser, der sikrer mod forurening 

af nedsivende ikke rent overfla-

devand. Herunder fastsættes 

bestemmelser om tæt belægning 

på vej og parkeringsarealer samt 

etablering af evt. regnvandsbas-

siner med tæt og dobbelt mem-

bran.

x

6. Luft

6.1 Luftforurening

Støv og andre emis-

sioner

x Ikke relevant. Ikke relevant. x
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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 registreret 

bilag IV-arter i området. På grund af 

arealets hidtidige anvendelse vurderes 

det ikke at være et velegnet levested 

for bilag IV arter.

Nord for planområdet findes beskyttet 

naturområde efter Naturbeskyttelses-

lovens § 3, her er mose, overdrev og 

eng. I kommuneplanen er området ud-

middelbart nord for planområdet udpe-

get som potentielt naturområde. Dette 

areal fremstår i dag som nåleplantage 

og græsmarker. Der er registreret løvfrø 

i et vandhul umiddelbart øst for lokal-

planområdet. Indenfor lokalplanområ-

det er igen vandfyldte lavninger, der er 

egnede for løvfrøen, der lever det me-

ste af sit liv i krat, gerne Brombærkrat.

Der findes enkelte større træer indenfor 

lokalplanområdet - disse kan være bo-

lig for flagermus.

Derfor vurderes det at planlægningen 

ikke kan påvirke bilag IV-arter.

Ikke relevant. x

7.2 Natura 2000 x Der ca. 10 km til nærmeste Natura 

2000-områder, som er nr. 80 Højen 

Bæk og nr. 112 Lillebælt.

Indenfor en afstand af 14 km ligger 

yderligere Natura 2000 områder, som 

er nr. 226 Svanemose og nr. 238 Egt-

ved Ådal. Kolding Kommune vurderer, 

at lokalplanen på grund af afstanden 

og den anvendelse, der planlægges for, 

ikke vil påvirke Natura 2000-områder.

Ikke relevant. x
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8. Landskab

8.1 Overordnede 

landskabsinteresser

Bevaringsværdige 

landskaber

Kystnærhedszonen

Skovrejsning

x Der er overordnet set ikke særlige land-

skabsinteresseri området.

I den nordligste del af planområdet er 

et mindre overlap med udpegningerne 

til ’særlige bevaringsværdig landskab’ 

og ’større sammenhængende land-

skab’, overlappet udgør ca. 2.704 

m². Landskabsudpegningerne tager 

udgangspunkt i landskabsområde 7 - 

Almind Ådal. 

Almind Ådal er generelt kendetegnet 

ved høje, ofte skovklædte dalsider, der 

indrammer en smal, bugtet dalbund 

med afgræssede enge. Anbefalingerne 

for området er at områdets naturpræ-

gede karakter bør opretholdes og i for-

hold til byudvikling bør det ikke ske ned 

i dalen. Ved Almind bør byranden mod 

dalen have en grøn karakter. 

Planområdet ligger på kanten af land-

skabsområdet og landskabsudpeg-

ningerne. I følge kommuneplanens 

retningslinjer for ’særligt bevarings-

værdige landskaber’ skal byggeri og 

anlæg tilpasses det konkrete landskab, 

således at landskabets karakter ikke 

forringes. De større sammenhængen-

de landskaber skal friholdes for større 

byggerier og større tekniske anlæg, 

som slører de visuelle og landskabelige 

sammenhænge. 

Det er Kolding Kommunes vurdering 

at overlappet er af ubetydelig størrelse 

og at planlægningen ikke er i strid med 

formålet med udpegningerne og der 

af følgende retningslinjer i kommune-

planen.

Der er en klar adskillelse fra 

planområdet og det særligt be-

varingsværdige landskab/større 

sammenhængende landskab 

bestående af en eksisterende 

markvej, som udgør ca. 1.630 m² 

det vil sige omkring halvdelen af 

landskabsudpegningen indenfor 

planområdet. Markvejen løber 

langs toppen af ådalen og er 

adgangsvej til en ejendom nord 

for planområdet, denne vej sikres 

med lokalplanen og der sker ingen 

dermed ingen ændringer i forhold 

til udpegningen.

Den resterende del (ca. 1.074 m²) 

af overlappet mellem planområde 

og landskabsudpegning ligger, 

lige som vejen, ikke i selve ådalen. 

Der er en klar adskillelse mellem 

områderne bestående af beplant-

ning og ændringer i terrænet, i 

dette område giver lokalplanen 

mulighed for at der kan etableres 

et regnvandsbassin. Lokalplanen 

sikrer, at regnvandsbassinet ved 

indpasses i landskabets karakter 

og ikke slører den visuelle sam-

menhæng i området. 

x



Kolding Kommune
By- og Udviklingsforvaltningen

Miljøparameter Kan planlæg-

ningen 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

8.2 Beskyttelseslinjer

Å-beskyttelseslinjen

Skovbeskyttelses-

linjen

Strandbeskyttelses-

linjen

x Der er ingen beskyttelseslinjer i områ-

det.

Ikke relevant. x

8.3 Visuel påvirkning 

på lokalt plan

Udsigt

Indblik

Arkitektonisk udtryk

Lysforurening

x De umiddelbare naboer til lokalplan-

området kan forvente ændring i deres 

udsigtsforhold, dog ikke ud over hvad 

der kan forventes i et almindeligt bolig-

område og ikke ud over, hvad man vil 

kunne forvente, hvis området udvikles 

til erhvervsformål i overensstemmelse 

med gældende lokalplan.

Lokalplanen vil indeholde bestemmel-

ser om bebyggelsens ydre fremtræden. 

Der er et lokalt højdepunkt i områdets 

nordvestlige del, hvor områdets terræn 

falder fra nordvest til sydøst og igen fra 

øst mod nord med ca. 4 meter.

Lokalplanen sikrer, at bebyggelsen 

indpasses i landskabet.

9. Kulturarv

9.1 Fortidsminder og 

diger

Herunder fortidsmin-

debeskyttelseslinjer

Beskyttede sten og 

jorddiger

x Der er ikke registreret fortidsminder 

inden for området. Der er ikke beskyt-

tede sten og jorddiger. 

Ikke relevant. x

9.2 Kirker

Herunder kirkebygge-

linjer, kirkeomgivelser 

og kirkefredninger

x Kirkebyggelinjen omkring Almind Kirke 

omfatter en stor del af området. Be-

byggelsen vil maksimalt blive opført 

med en højde på 8,5 meter og 2 eta-

ger, hvilet er i overensstemmelse med 

kirkebyggelinjen. Der er ikke udpeget 

kirkeomgivelser indenfor området.

Lokalplanen fastsætter bestem-

melser for bebyggelsens højde og 

udformning. 

x
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9.3 Bebyggelse

Kulturmiljøer, kul-

turfredninger og 

bevaringsværdige 

bygninger

Arkitektonisk arv,

kommunens Arkitek-

turstrategi

x Der er ikke kulturmiljø, kulturfredning 

eller bevaringsværdige bygninger in-

denfor området. 

Ikke relevant. x

9.4 Arkæologiske 

forhold 

Jordfaste fortidsmin-

der

x Museum Sønderjylland har foretaget 

arkivalsk kontrol af planområdet og op-

lyser, at den sydligøstligste del af plan-

området har tidligere været bebygget 

og i begyndelsen af 1900-tallet er der 

blevet gravet grus i mindre områder. 

Disse områder kan dog i dag ikke ud-

peges og deres omfang og placering er 

derfor ukendt. Ved udjævning af sådan 

en grusgravning blev der i 1909fundet 

genstande tilhørende urnegrave fra 

jernalderen. 

Derudover er der i umiddelbar nærhed 

af planområdet registreret adskillige 

jordfaste fortidsminder især i form af 

aktivitet fra bopladser og grave fra 

bronze- og jernalderen. Både mod syd-

øst og sydvest har museet foretaget 

arkæologiske udgravninger, hvor der 

fandtes bebyggelse fra jernalderen, 

vikingetid og middelalder.

På baggrund af ovenstående er det 

Museets vurdering, at der vil være høj 

risiko for at træffe på væsentlige, jord-

faste fortidsminder ved anlægsarbejde 

inden for planområdet med undtagelse 

af de af grusgrav destruerede arealer.

Museet anbefaler derfor en frivillig 

forundersøgelse forud for planlagt an-

lægsarbejde.

Der er høj risiko for at påtræffe 

jordfaste fortidsminder. Disse skal 

håndteres i overensstemmelse 

med museumsloven. Lokalplanens 

redegørelse oplyser om, hvordan 

bygherre skal forholde sig til dette.

x
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10. Andet

10.1 Andre faktorer, 

der er relevante ved 

den pågældende plan

x Nej. Ikke relevant. x

11. Kumulative ef-

fekter

Indbyrdes forhold 

mellem ovenstående 

faktorer, den samle-

de påvirkning. Flere 

enkelte ubetydelige 

påvirkninger kan give 

en væsentlig samlet 

påvirkning

x Nej. 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. 
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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.


