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!!! Lokalplanområde

´

0 250 500125 meter

Luftfoto med planområdets afgrænsning.

Indledning

Gældende plangrundlag
Området for lokalplanen er omfattet af rammeområderne 0831.E2 og 0831.E3 samt 0831.G1 

og 0831.G2 i Kommuneplantillæg 1 til Kolding Kommuneplan 2017-2029.

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

• Byudvikling

• Bevaringsværdige landskaber

• Naturbeskyttelsesområder

• Potentiel natur

• Særlig værdifulde landbrugsområder

• Skovrejsningsområder

• Økologiske forbindelser

Miljøscreening af Lokalplan 0831-32
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• Planlagt byzone og sommerhusområde

• Støjbelastede områder

0831.E2
Rammeområde 0831.E2 er udlagt til erhvervsformål som kontor- og serviceerhverv, industri, 

transport- og logistikvirksomheder svarende til miljøklasse 1-6 samt vejanlæg. Bebyggelses-

procenten må maksimalt være 50 og bygningshøjden 20 meter.

En del af rammeområde 0831.E2 er beliggende i byzone. Den resterende del er beliggende i 

landzone og overføres ved lokalplanens endelige vedtagelse til byzone.

0831.E3
Rammeområde 0831.E3 er udlagt til erhvervsformål som serviceerhverv, industri, transport- og 

logistikvirksomheder og hotel svarende til miljøklasse 2-6. Bebyggelsesprocenten må maksi-

malt være 50 og bygningshøjden 18 meter, dog op til 45 meter for højlagre.

Den østligste del af rammeområde 0831.E3 er beliggende i byzone. Den vestligste del er be-

liggende i landzone og overføres ved lokalplanens endelige vedtagelse til byzone.

0831.G1
Rammeområde 0831.G1 er udlagt til fritidsformål og skal friholdes for bebyggelse.

Rammeområde 0831.G1 er beliggende i landzone og skal forblive i landzone.

0831.G2
Rammeområde 0831.G2 er udlagt til fritidsformål. Bebyggelsesprocenten må maksimalt være 

5 og bygningshøjden 4,5 meter. 

Rammeområde 0831.G2 er beliggende i landzone og overføres ved lokalplanens endelige 

vedtagelse til byzone.

Status i gældende lokalplaner
Størstedelen af planområdet er omfattet af lokalplan 0831-31, der udlægger området til en 

anvendelse som administration, liberale erhverv, offentlig og privat service i virksomhedsklasse 

1, uddannelse, forskning, hotel, restaurant, ikke generende fremstillingsvirksomhed samt idræt 

og kulturelle formål.

En mindre del af planområdet længst mod vest samt øst for Hylkedalvej og syd for Tanke-

dalsvej er beliggende i landzone og er ikke omfattet af den gældende lokalplans område.

Den gældende lokalplan 0831-31 forventes ophævet for det område, som er omfattet af nær-

værende lokalplan ved dens endelige vedtagelse og offentliggørelse.

Landsplandirektiv for Baltic Pipe
En del af planområdet er omfattet af Landsplandirektiv for Baltic Pipe, BEK nr. 713 af 

09/07/2019, der udlægger en reservationszone på 250 meter på hver side af den planlagte 

gastransmissionsledning. Reservationen skal, i tiden frem til gastransmissionsledningen er an-

lagt, sikrer at der ikke planlægges eller etableres anlæg, der ikke er forenelige med de restrikti-

oner, der er forbundet med en gastransmissionsledning til 10 milliarder kubikmeter pr. år.

Når gasledningen tages i brug er området omfattet af bestemmelserne for ”Class Location 

Zone” hvor planer for byudvikling, anlægsarbejder, vejanlæg, sportspladser, ridebaner, råstof-

indvinding, vindmøller, antennemaster mv. skal sikkerhedsvurderes ud fra tilstedeværelsen af 

en gastransmissionsledning, jf. cirk.183 af 26/11/1984. Dette skal der tages hensyn til i den 

videre indretning af området.

Kolding Kommune 
By- og Udviklingsforvaltningen
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Miljøscreening af Lokalplan 1013-12

Planens formål
Lokalplanen har til formål at fastholde den del af lokalplanområdet, som allerede er byzone i 

byzone og overføre den øvrige del af lokalplanområdet til byzone.

Formålet med lokalplanen er at udlægge lokalplanområdet til erhvervsformål og natur- og fri-

luftsformål samt at sikre vejadgang fra Tankedalsvej og Hylkedalvej foruden en funktionel og 

sikker afvikling af trafikken i området.

Lokalplanen skal sikre byggeri og anlægs indpasning i landskabet og sikre etablering af visuelt 

afskærmende foranstaltninger mod omgivelserne herunder afskærmende beplanting.

Planlægningen skal forebygge miljøkonflikter inden for lokalplanområdet og i forhold til omgi-

velserne og derudover sikre bevaring af jorddiger og eksisterende beplantning i området.

Lokalplanens forventede indhold
Det forventes at lokalplanområdet disponeres i 9 delområder der vejbetjenes i princippet som 

vist herunder:

Delområde 1 udlægges til transport-, logistik-, lettere og tung industri, fremstillings- og værk-

stedsvirksomheder svarende til miljøklasse 4-6.

Delområde 2 udlægges til transport-, logistik-, lettere og tung industri, fremstillings- og værk-

stedsvirksomheder samt servicevirksomheder svarende til miljøklasse 2-6.

Delområde 3 udlægges til transport-, logistik-, lettere og tung industri, fremstillings- og værk-

stedsvirksomheder samt servicevirksomheder svarende til miljøklasse 2-5.

Delområde 4 udlægges til transport-, logistik-, lettere og tung industri, fremstillings- og værk-

stedsvirksomheder svarende til miljøklasse 4-5.
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!!! Lokalplanområde

Delområder

Toplanskryds, princip

Fordelingsvej, udlæg

Stamvej, udlæg

Eksisterende stikvej

Vejtilslutning, princip

Fremtidig vejadgang, princip

Potentiel fremtidig vejadgang

Eksisterende vej nedlægges

!? Eksisterende vej afbrydes

Stiforbindelse, udlæg

´

0 200 400100 meter

Lokalplanens kortbilag 3 med udlæg af 

veje og stier til betjening af delområder-

ne.
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Delområde 5 udlægges til servicevirksomheder som f.eks. tankstation, bilvask, restaurant og 

lignende svarende til miljøklasse 2-4.

Delområde 6 udlægges til kontor- og serviceerhverv svarende til miljøklasse 1-2.

Delområde 7 udlægges til veje og stier samt regnvandsbassin og øvrige tekniske anlæg til lo-

kalplanområdets forsyning.

Delområde 8 udlægges til natur- og friluftsområde med mulighed for anlæg af veje og stier 

samt faunapassager.

Delområde 9 udlægges til natur- og friluftsområde med mulighed for anlæg af stier og tekniske 

anlæg som understøtter områdets drift.

Kolding Kommune 
By- og Udviklingsforvaltningen
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Miljøscreening af Lokalplan 1013-12

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 10a 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 planforsla-

gene. Ved berørt myndighed forstås en myndighed, som på grund af dens specifikke mil-

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

projektets indvirkning på miljøet. Følgende berørte myndigheder blev hørt:

• Energinet

• Energistyrelsen

• Erhvervsstyrelsen

• Miljøstyrelsen

• Museum Sønderjylland

• Slots- og Kulturstyrelsen

• Vejdirektoratet

• Kolding Kommune: Spildevand, Natur, Miljø, Grundvand, Trafik

De indkomne høringssvar blev inddraget ved screeningsafgørelsen.

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:

• Sikkerhed i forhold til brand, eksplosion og giftpåvirkning: I lokalplanområdets vestligste 

del er der planlagt etablering af en gastransmissionsledning vedtaget med Landsplandirek-

tivet for Baltic Pipe. Omkring gasledningen er der risiko for eksplosion. Lokalplanen oplyser 

om de gældende restriktioner for byggeri og anlæg omkring gastransmissionsledningen og 

udlægger samtidig et areal omkring ledningen, der skal friholdes for bebyggelse.

• 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-

Miljøscreening af Lokalplan 0831-32
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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 støjafskærmning ved virksomhederne. 

Lokalplanområdet zoneres i forhold til virksomhedernes tilladte miljøklasser.

• Støj og vibrationer fra trafik og jernbane: Lokalplanen udlægger ikke arealer til støjfølsom 

anvendelse i støjbelastede områder. Ændring af trafiktype fra personbils- til lastbiltrafik i 

forhold til den gældende lokalplan, kan medføre øget støj, der kan påvirke omboende. 

Lokalplanen muliggør etablering af støjafskærmning, der kan mindske støjudbredelsen fra 

vejene.

• Boligmiljø og naboområder: Karakteren af området vil ændre sig fra et område med plan-

lagt høj grad af offentlig adgang til stiforbindelser og rekreative arealer til et område med 

en mere intensiv udnyttelse til byggeri og befæstede arealer. Da området allerede er udlagt 

til erhverv og kan forventes bebygget i stort omfang vurderes ændringen dog ikke at være 

væsentlig.

• Klimatiske faktorer på lokalt niveau: Lokalplanen muliggør høje bygninger med stor volu-

men, der kan kaste skygge i området og medføre turbulens og forstærkede vindforhold 

omkring bygningerne. Da området udlægges til erhvervsanvendelse med en begrænset 

grad af udendørs personfærdsel, vurderes påvirkningen ikke at være væsentlig.

• Luftforurening: Øget transport med tunge køretøjer må forventes at medføre øget luftfor-

urening. Da området er lokaliseret ved to overordnede veje, der i forvejen er stærkt trafike-

ret med tung trafik, vurderes planen dog ikke at give anledning til væsentlig miljøpåvirkning.

• Fauna, flora og biologisk mangfoldighed: Lokalplanen udlægger arealer til nye veje på 

tværs af en potentiel økologisk forbindelse, der forbinder skovområder i og uden for 

planområdet. Lokalplanen udlægger arealer til natur, der kan skabe forbindelse mellem 

naturområder inden og uden for planområdet. I sammenhæng hermed giver lokalplanen 

desuden mulighed for, at der kan etableres faunapassager under vejene.

• Visuel påvirkning på lokalt plan: Lokalplanen muliggør terrænregulering i en mindre del af 

lokalplanområdet i op til +4 meter i forhold til naturligt terræn. Den samlede højde af ter-

rænregulering og byggeri må dog ikke overskride den maksimale bygningshøjde målt fra 

naturligt terræn. Lokalplanen stiller krav om visuelt afskærmende foranstaltninger i form 

af beplantningsbælte og beplantet jordvold. Dermed vurderes påvirkningen ikke at være 

væsentlig.

• Fortidsminder og diger: Dele af de beskyttede jorddiger i området forudsættes sløjfet ved 

etablering af nyt vejanlæg. Påvirkningen vurderes dog ikke at være væsentlig, i forhold til 

den gældende lokalplan.

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 planforslaget fremlægges i of-

fentlig høring.

Kolding Kommune 
By- og Udviklingsforvaltningen
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Miljøscreening af Lokalplan 1013-12

Screeningsskema

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

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

Miljøscreening af Lokalplan 0831-32
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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

1. Befolkningens  

levevilkår

1.1 Trafik

Trafikafvikling 

Risiko for ulykker

Offentlige Transport-

muligheder

x Erhvervsområdets miljøpåvirkning på 

trafik er vurderet med miljøvurderingen 

af Kommuneplantillæg 1 til Kolding 

Kommuneplan 2017-2029.

Realisering af lokalplanen forventes 

ikke at medføre yderligere miljøpåvirk-

ning.

- x

1.2 Sikkerhed i for-

hold til brand, eksplo-

sion og giftpåvirkning

x I lokalplanområdets vestligste del er der 

planlagt etablering af en gastransmis-

sionsledning vedtaget med Landsplan-

direktivet for Baltic Pipe. Omkring gas-

ledningen er der risiko for eksplosion.

Landsplandirektivet fastsætter en 

reservationszone på 200 meter på 

hver side af gastransmissionsled-

ningen, når denne er anlagt. Inden 

for denne zone må der ikke uden 

en konkret vurdering af sikkerhe-

den ift. gastransmissionsledningen 

og den konkrete anvendelse, 

planlægges for ny bebyggelse eller 

ændret arealanvendelse.

Lokalplan oplyser, at når gasled-

ningen tages i brug, er området 

omfattet af Class Location Zone 

bestemmelserne, som der skal 

tages hensyn til i den videre ind-

retning af området.

Lokalplanen har bestemmelser der 

sikrer, at der ikke etableres bebyg-

gelse eller anlæg til personophold 

inden for en risikozone, der fast-

sættes ud fra Class Location Zone 

bestemmelserne  i samråd med 

Energinet.

x

Kolding Kommune 
By- og Udviklingsforvaltningen
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Miljøscreening af Lokalplan 1013-12

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

1.3 Støj og luftemissi-

oner fra virksomheder 

og tekniske anlæg

x Da lokalplanen giver mulighed for 

erhverv svarende til miljøklasse 1-6, 

er der risiko for, at virksomheder, der 

støjer og udsender andre luftemissioner 

som f.eks. støv og lugt, kan påvirke 

eksisterende boliger i og omkring lokal-

planområdet.

Lokalplanen åbner mulighed for en 

blandet erhvervsanvendelse med både 

miljøfølsom kontorvirksomhed og 

miljøbelastende virksomhed. Det kan 

medføre risiko for miljøkonflikter virk-

somhederne imellem.

Den gældende miljølovgivning sik-

rer, at boliger ikke må belastes ud 

over de vejledende grænseværdier 

for virksomhedsstøj og andre luf-

temissioner.

Lokalplanen stiller som forud-

sætning for ibrugtagning af nyt 

byggeri i delområde 3 og en del af 

delområde 1, at den eksisterende 

bolig inden for lokalplanområdet 

er ophørt med anvendelse som 

bolig.

For at virksomhederne kan ind-

rette sig med de hensyn der skal 

tages, giver lokalplanen mulighed 

for etablering af støjafskærmning. 

Samtidig stiller lokalplanen krav 

om dokumentation for, at Miljøsty-

relsens vejledende grænseværdier 

for virksomhedsstøj er overholdt 

som forudsætning for ibrugtagning 

af ny bebyggelse og anlæg.

Muligheden for kontoranvendelse 

afgrænses til et mindre delområde 

og anvendelsen af de nærmeste 

områder hertil begrænses til virk-

somheder svarende til miljøklasse 

2-4, hvorved der sikres større 

afstand mellem kontorvirksomhed 

og de mest belastende virksom-

hedstyper.

x

Miljøscreening af Lokalplan 0831-32
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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

1.4 Støj og vibrationer 

fra trafik og jernbane

x Dele af lokalplanområdet er belastet 

af støj fra Sønderjyske Motorvej og 

Tankedalsvej. Ved udbygning af plan-

området forventes desuden støj fra 

interne veje.

Realisering af lokalplanen vil medføre 

øget tung trafik på vejene og dermed 

øget vejstøj, der kan påvirke de ek-

sisterende boliger i og omkring plan-

området. I forhold til den gældende 

lokalplans muligheder, vil ændringen 

af trafikken særligt være i forhold til 

trafiktypen, der ændres fra primær 

personbilstrafik til en højere grad af 

lastbiltrafik. Det vurderes, at ændringen 

af trafiktype ikke giver anledning til 

væsentlig miljøpåvirkning, sådan som 

det forstås i forhold til lov om miljøvur-

dering af planer og programmer og af 

konkrete projekter (VVM). Omboende 

vil dog kunne opleve, at trafikstøjen fra 

vejene øges. 

Lokalplanen begrænser mulig-

heden for støjfølsom anvendelse 

som kontor til et delområde, hvor 

den eksisterende vejstøj ikke over-

stiger Miljøstyrelsens vejledende 

grænseværdier for vejstøj.

Lokalplanen giver mulighed for, at 

der kan etableres støjafskærmning 

langs de gennemgående veje i 

lokalplanområdet, hvis der med 

tiden viser sig behov for det.

Da lokalplanen ikke udlægger 

arealer til støjfølsom anvendelse 

i støjbelastede områder og des-

uden sikrer mulighed for etablering 

af afskærmende foranstaltninger i 

forhold til at beskytte eksisterende 

boliger, vurderes det, at lokalpla-

nen ikke medfører væsentlig på-

virkning af miljøet.

x

1.5 Påvirkning af 

erhvervsliv, herunder 

produktionsvirksom-

heder, detailhandel

x Planen muliggør etablering af erhvervs-

virksomheder med stort pladsbehov og 

nærhed til overordnet vejnet.

Lokalplanens disponering og 

bestemmelser om anvendelse ud-

nytter områdets placering nær det 

overordnede vejnet.

x

1.6 Påvirkning af og 

fra landbrug

Begrænsninger for 

landbrug og lugtgener 

fra landbrug

x Ingen væsentlig ændring ift. gældende 

planlægning.

-

Kolding Kommune 
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Miljøparameter Kan planlæg-

ningen medføre 

ændringer eller 

påvirkninger af 

miljøet?

Bemærkninger Hvordan integreres miljøhen-

syn i planlægningen?

Kræ-

ver 

mil-

jørap-

port?
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Ja
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Ja
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n
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d

N
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Ja

1.7 Boligmiljø og na-

boområde

Tilgængelighed for 

alle

Planens konsekven-

ser for nærområdets 

beboere og brugere

x I kraft af den ændrede anvendelse af 

lokalplanområdet fra videnserhverv til 

industri-, service- og transporterhverv, 

må omboende forvente en anden type 

bebyggelse end hvad den gældende 

planlægning muliggør.

Karakteren af området vil ændre sig 

fra et område med planlagt høj grad af 

offentlig adgang til stiforbindelser og 

rekreative arealer til et område med en 

mere intensiv udnyttelse til byggeri og 

befæstede arealer. 

Lokalplanen sikrer cykel- og 

gangstiforbindelser inden for lo-

kalplanområdet med mulighed for 

tilslutning til stier uden for lokal-

planområdet. 

x

1.8 Menneskers 

sundhed

Tilgængelighed til 

opholdsarealer, stier, 

forbindelser og 

mødesteder

Afstanden til fritids-

anlæg/mulighed for 

fysisk aktivitet

x Lokalplanen skal muliggøre en ud-

bygning til et erhvervsområde med en 

intensiv udnyttelse af arealerne. 

Lokalplanen sikrer cykel- og 

gangstiforbindelser inden for lo-

kalplanområdet med mulighed for 

tilslutning til stier uden for lokal-

planområdet.

Der vil blive stillet krav om etable-

ring af opholdsarealer i tilknytning 

til virksomhederne i overens-

stemmelse med den gældende 

kommuneplans rammer for lokal-

planlægning. 

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 x

2.1 Forbrug af arealer, 

energi og naturres-

sourcer

x Ikke udover det sædvanlige og forven-

telige ved tilsvarende erhvervsområder.

Ved lokalplanområdets dispone-

ring sikres en effektiv udnyttelse af 

arealerne. 

x

2.2 Eksisterende 

bygninger og infra-

struktur, som skal 

nedlægges

x Ved fuld udbygning af området til 

erhvervsområde forventes den ek-

sisterende gårdbebyggelse at skulle 

nedlægges.

- x
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Miljøparameter Kan planlæg-

ningen medføre 

ændringer eller 

påvirkninger af 

miljøet?

Bemærkninger Hvordan integreres miljøhen-

syn i planlægningen?

Kræ-

ver 
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jørap-

port?
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Ja
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N
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Ja

2.3 Affald x Affald vil blive håndteret i henhold til 

gældende miljølovgivning og affaldsre-

gulativer.

- 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.

- x

3.2 Lokalt niveau

Vind, turbulens

Sol

Skyggeforhold

x Lokalplanen muliggør høje bygninger 

med stor volumen, der kan kaste skyg-

ge i området.

Høje bygninger kan desuden medføre 

turbulens og forstærkede vindforhold 

omkring bygningerne. Da området ud-

lægges til erhvervsanvendelse med en 

begrænset grad af udendørs person-

færdsel, vurderes påvirkningen ikke at 

være væsentlig.

Lokalplanen har bestemmelser om 

placering af høje bygninger, der 

sikrer, at genevirkningerne ikke 

giver anledning til væsentlig på-

virkning af miljøet.

x

4. Jordbund

4.1 Jordforurening x Der er ikke kendskab til jordforurening

i området. 

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 særlige råstofinteresser i

området. Forbrug af råstoffer vil svare 

til, hvad der kan forventes i lignende 

områder.

- x

4.3 Geologiske sær-

præg

x Der er ikke særlige geologiske interes-

ser i området.

- x

Kolding Kommune 
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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
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ig

 g
ra

d

N
ej

Ja

5. Vand

5.1 Overfladevand

Håndtering

Nedsivning

Udledning

Forsinkelse

Potentielt vandlidende 

områder

x Lokalplanen muliggør en mere intensiv 

udnyttelse af arealerne end den gæl-

dende lokalplan og muliggør desuden 

virksomhedstyper med store befæste-

de udendørs arealer.

Overfladevand forventes håndteret i 

overensstemmelse med spildevands-

planen (området skal separatkloake-

res).

Lokalplanen udlægger arealer til 

håndtering af overfladevand i form 

af regnvandsbassiner.

Lokalplanen sætter krav om for-

sinkelse af overfladevand på egen 

grund, hvis befæstelsesgraden

overskrides ift. lokalplanens be-

stemmelser i overensstemmelse 

med spildevandsplanen.

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 I forbindelse med udledningstilladelsen 

vil der blive stillet relevante krav for at 

beskytte recipienten.

For at sikre mulighed for bedre kontrol 

med evt. forurening anbefales anlæg 

af åbne grøfter fremfor lukkede rør til 

afledning af overfladevand.

Der udlægges arealer til forsinkel-

sesbassiner i lokalplanområdet.

Lokalplanen muliggør anlæg af 

åbne grøfter.

x

5.4 Grundvand

Drikkevandsinteresser 

Indvindingsopland

Boringer

x Der er ikke særlige drikkevandsinteres-

ser i området.

- x

6. Luft

6.1 Luftforurening

Støv og andre emis-

sioner

x Øget transport med tunge køretøjer 

må forventes at medføre øget luftfor-

urening.

Da området er lokaliseret ved to over-

ordnede veje, der i forvejen er stærkt 

trafikerede med tung trafik,

vurderes planen dog ikke at give anled-

ning til væsentlig miljøpåvirkning.

- x
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Miljøparameter Kan planlæg-

ningen medføre 

ændringer eller 

påvirkninger af 

miljøet?

Bemærkninger Hvordan integreres miljøhen-

syn i planlægningen?

Kræ-

ver 

mil-

jørap-

port?
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Ja
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d

N
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Ja

7. Natur

7.1 Fauna, flora og 

biologisk mangfol-

dighed

Naturbeskyttelseslo-

vens § 3

Bilag IV-arter

Økologiske forbindel-

ser/spredningskor-

ridorer 

Fredskov

Naturfredninger

Lavbundsarealer

x Kolding Kommune har ikke kendskab 

til forekomst af bilag IV-arter inden for 

området og det vurderes, at lokalpla-

nen ikke vil skade yngle- eller rasteom-

råder for bilag IV-arter, idet der holdes 

afstand til beskyttet natur og de grønne 

kiler i landskabet bevares i vides muligt 

omfang. Det er sandsynligt, at der er 

forskellige arter af flagemus i området, 

men disse til være tilknyttet de grønne 

områder med ældre træer og krat/le-

vende hegn og disse vil ikke i betydelig 

grad påvirkes af udstykningen.

Lokalplanen udlægger arealer til nye 

veje på tværs af en potentiel økologisk 

forbindelse, der forbinder skovområder 

i og uden for planområdet.

Selvom der ikke er registreret fore-

komst af bilag IV-arter i planområ-

det, kan det dog ikke udelukkes, 

at der med tiden kan indfinde sig 

bilag IV-arter i planområdet. Der 

skal derfor inden påbegyndelse 

af aktiviteter, som nybyggeri o.a., 

laves en konkret vurdering af, om 

projektet eller aktiviteten kan på-

virke bilag IV-arter.

Lokalplanen udlægger arealer til 

natur, der kan skabe forbindelse 

mellem naturområder inden og 

uden for planområdet. I sammen-

hæng hermed giver lokalplanen 

desuden mulighed for, at der kan 

etableres faunapassager under 

vejene.

Lokalplanen sikrer med bestem-

melser om forbud mod bebyggel-

se og anlæg samt afstandszoner 

omkring beskyttede naturområder, 

at de nødvendige hensyn til natu-

ren varetages.

x

7.2 Natura 2000 x Nærmeste Natura 2000-område er 

”Svanemosen”, som ligger ca. 2,1 km 

fra planområdet. Det vurderes grun-

det afstanden, at lokalplanen ikke vil 

have en negativ indflydelse på natura 

2000-området.

Ingen væsentlig ændring ift. gældende 

planlægning.

- x
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Miljøparameter Kan planlæg-

ningen medføre 

ændringer eller 

påvirkninger af 

miljøet?

Bemærkninger Hvordan integreres miljøhen-

syn i planlægningen?

Kræ-

ver 

mil-

jørap-

port?
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Ja
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Ja
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n
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d

N
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Ja

8. Landskab

8.1 Overordnede 

landskabsinteresser

Bevaringsværdige 

landskaber

Kystnærhedszonen

Skovrejsning

x Dele af lokalplanområdet er udpeget 

som bevaringsværdige landskaber. 

Disse landskabsområder er i kommu-

neplanen udlagt til natur og må ikke 

bebygges.

Lokalplanen muliggør byggeri med stor 

volumen i andre dele af lokalplanom-

rådet.

Lokalplanen fastholder gældende 

planlægnings bestemmelser om, 

at de bevaringsværdige landska-

ber ikke må bebygges.

Lokalplanen begrænser anven-

delsen og byggemuligheden i 

delområderne nærmest de beva-

ringsværdige landskaber svarende 

til den gældende lokalplan.

Muligheden for byggeri til højlager 

begrænses til en placering med 

stor afstand (ca. 300 meter) til det 

bevaringsværdige landskab.

Planlægningen vurderes derfor 

ikke at medføre væsentlig miljøpå-

virkning.

x

8.2 Beskyttelseslinjer

Å-beskyttelseslinjen

Sø-beskyttelseslinjen

Skovbyggelinjen

Strandbeskyttelses-

linjen

x En del af lokalplanens delområde 9 er 

omfattet af skovbyggelinje. Lokalplanen 

tillader ikke bebyggelse i dette delom-

råde og vurderes derfor ikke at give 

anledning til væsentlig miljøpåvirkning.

- x
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Miljøparameter Kan planlæg-

ningen medføre 

ændringer eller 

påvirkninger af 

miljøet?

Bemærkninger Hvordan integreres miljøhen-

syn i planlægningen?

Kræ-

ver 

mil-

jørap-

port?

N
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Ja
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d

Ja
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n
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d

N
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Ja

8.3 Visuel påvirkning 

på lokalt plan

Udsigt

Indblik

Arkitektonisk udtryk

Lysforurening

x Erhvervsområdets visuelle påvirkning, 

for så vidt angår byggeri, er vurderet 

med miljøvurderingen af Kommune-

plantillæg 1 til Kolding Kommuneplan 

2017-2029.

Realisering af lokalplanen forventes 

ikke at medføre yderligere miljøpåvirk-

ning.

Lokalplanen muliggør terrænregulering i 

forbindelse med byggeri og befæstede 

arealer i en mindre del af lokalplanom-

rådet længst mod vest i op til +4 meter 

i forhold til naturligt terræn. 

Påvirkningen vurderes ikke at være 

væsentlig.

Lokalplanen stiller krav om, at er-

hvervsområdet afskærmes visuelt 

med hhv. et beplantningsbælte 

med høje træer mod det åbne 

land mod vest og en beplantet 

jordvold med en højde på 4-6 me-

ter mod Tankedalsvej.

Lokalplanen begrænser den sam-

lede højde af terrænregulering og 

byggeri til en maksimal højde, der 

ikke må overskride den maksimalt 

tilladte bygningshøjde, når den 

måles fra naturligt terræn.

Lokalplanen stiller krav om, at 

topkoten på jordvolden skal være 

mindst 2 meter over topkoten på 

det bagvedliggende terræn, mod-

sat Tankedalsvej.

x

9. Kulturarv

9.1 Fortidsminder og 

diger

Herunder fortidsmin-

debeskyttelseslinjer

Beskyttede sten og 

jorddiger

x Der er flere beskyttede jorddiger inden 

for lokalplanområdets grænser. Der 

forventes at Kolding Kommune vil søge 

dispensation til at sløjfe dele af jorddi-

gerne, som er nødvendige for etable-

ring af områdtes veje og bebyggelse.

Påvirkningen vurderes dog ikke at være 

væsentlig, i forhold til den gældende 

lokalplan.

I lokalplanen oplyses, at realiserin-

gen af planen forudsætter, at der 

kan gives dispensation til gennem-

brud samt til hel eller delvis sløjf-

ning af enkelte beskyttede diger 

inden for lokalplanområdet.

Lokalplanen indeholder bestem-

melser om bevaring af jorddigerne 

med beplantning og udlægger en 

beskyttelseszonen omkring diger-

ne, som ikke må befæstes eller 

bebygges. 

Lokalplanen sikrer digernes fort-

satte beskyttelse igennem be-

stemmelser i lokalplanen.

x
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Miljøparameter Kan planlæg-

ningen medføre 

ændringer eller 

påvirkninger af 

miljøet?

Bemærkninger Hvordan integreres miljøhen-

syn i planlægningen?

Kræ-

ver 

mil-

jørap-

port?
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N
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Ja

9.2 Kirker

Herunder kirkebygge-

linjer, kirkeomgivelser 

og kirkefredninger

x Ikke relevant. - x

9.3 Bebyggelse

Kulturmiljøer, kul-

turfredninger og 

bevaringsværdige 

bygninger

Arkitektonisk arv,

kommunens Arkitek-

turstrategi

x Der findes ikke bevaringsværdige byg-

ninger inden for lokalplanområdet.

- x

9.4 Arkæologiske 

forhold 

Jordfaste fortidsmin-

der

x Museum Sønderjylland oplyser, at der 

er meget høj risiko for at påtræffe jord-

faste fortidsminder ved anlægsarbejde 

inden for lokalplanområdet. Disse skal 

håndteres i overensstemmelse med 

museumsloven.

Ingen væsentlig ændring ift. gældende 

planlægning.

I lokalplanen oplyses om, hvordan 

bygherre skal forholde sig ved evt. 

fund af fortidsminder.

x

10. Andet

10.1 Andre faktorer, 

der er relevante ved 

den pågældende plan

x Ikke relevant. - x

11. Kumulative ef-

fekter

11.1 Indbyrdes for-

hold mellem oven-

stående faktorer, den 

samlede påvirkning. 

Flere enkelte ubety-

delige påvirkninger 

kan give en væsentlig 

samlet påvirkning

x Ikke relevant. - x
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Miljøscreening af Lokalplan 1013-12

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’.

I særlige tilfælde kan en borger fritages fra at anvende Klageportalen. Det er klagenævnet, der 

afgør om en borger kan fritages. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, 

skal du sende en begrundet anmodning til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Hvis du 

er fritaget for at bruge Digital Post, bedes du oplyse dette i din anmodning.

Hvis du ansøger klagenævnet om at blive fritaget for brug af Klageportalen, bedes du også 

give kommunen besked, så vi ved, at der er en klage på vej. Du kan orientere os via mail 

plan@kolding.dk,  telefon 7979 1320 eller ved at sende et brev til Planafdeling, By- og Udvik-

lingsforvaltning, Nytorv 11, 6000 Kolding. 

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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By- og Udviklingsforvaltningen

Planafdeling

tlf. 79 79 13 20

plan@kolding.dk

Miljøscreening af Lokalplan 0000-00

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.

Kolding Kommune 
By- og Udviklingsforvaltningen
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