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Indledning

Planens formål
Lokalplanen og kummuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et ønske fra en privat 

bygherre om at udvikle området til et boligområde med etageboliger i op til 4 etager. Planerne 

giver mulighed for etablering af op til 4 bebyggelser på en sydvendt skråning mod Kolding 

Å. Det er hensigten, at de nye etageboliger skal udgøre en samlet helhed og tilpasses omgi-

velserne. På baggrund af et konkret projekt, er nærværende lokalplan udarbejdet, for at give 

mulighed for at området kan udvikles som ønsket, under hensyntagen til naturværdierne i 

området.
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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 omfat-

tet 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 planforslage-

ne. 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 høres:

- Natur og Miljø, Trafik og Industri (interne myndigheder)

- MIljøstyrelsen

- Trekantbrand

- Museum Sønderjylland

Begrundelse for afgørelsen
Kolding Kommune har gennemført miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer 

Kommuneplantillægget og lokalplanen er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer 

og programmer og af konkrete projekter (VVM).

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

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

Landskab. Bebyggelsen placeres på nordskråningen ned til å-dalen. Bebyggelsen etableres 

som nord-syd gående blokke, hvor kun gavlpartier er synlige fra å-dalen. Der er markante ud-

kigskiler mellem bebyggelsen og højden overstiger ikke den synlige bebyggelse på den mod-

satte side af Stadionvej.  Deb visuelle påvirkning af landskbet vurderes at være meget lille.

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. 

Screeningsafgørelsen offentliggøres sammen med forslag til lokalplanen og kommuneplantil-

lægget.

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.
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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”.  
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Miljøparameter Kan planlæg-

ningen medføre 

ændringer eller 

påvirkninger af 

miljøet?

Bemærkninger Afbødende foranstaltninger

– hvad skal indgå i planen
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1. Befolkningens le-

vevilkår

1.1 Trafik

Trafik afvikling 

Risiko for ulykker

Offentlige Transport-

muligheder

X Trafik på Stadionvej forøges. Oversigts-

forhold ved tilslutning til Stadionvej vur-

deret sikre. Trfikmyndigheden vurderer 

ikke problemer.

x

1.2 Sikkerhed i for-

hold til brand, eksplo-

sion og giftpåvirkning

x x

1.3 Støj og luftemissi-

oner fra virksomheder 

og tekniske anlæg

x x

1.4 Støj og vibrationer 

fra trafik og jernbane

x Der er udarbejdet støjrapport vedr. 

trafikstøj og jernbanestøj. Vejledende 

støjgrænser overholdes.

x

1.5 Påvirkning af 

erhvervsliv, herunder 

produktionsvirksom-

heder, detailhandel

x x

1.6 Påvirkning af og 

fra landbrug

Begrænsninger for 

landbrug og lugtgener 

fra landbrug

x x

1.7 Boligmiljø og na-

boområde

Tilgængelighed for 

alle,

Planens konsekven-

ser for nærområdets 

beboere og brugere

x Øget trafik på Stadionvej. Trafikmyndig-

heden har ikke vurderet at projektet vil 

medfører problemer.

vurderes uden væsentlig gene x

1.8 Sundhedstilstand

Tilgængelighed til 

opholdsarealer, stier, 

forbindelser og 

mødesteder

Afstanden til fritids-

anlæg/mulighed for 

fysisk aktivitet

x Fortsat god adgang til grønne arealer 

og natur.

x
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Miljøparameter Kan planlæg-

ningen medføre 

ændringer eller 

påvirkninger af 

miljøet?

Bemærkninger Afbødende foranstaltninger

– hvad skal indgå i planen

Kræ-

ver 

mil-

jørap-

port?
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1.9 Påvirkning af so-

ciale forhold

Afstand og forbin-

delser til offentlig og 

privat service 

Tryghed og krimina-

litet

x x

2. Materielle goder

2.1 Arealforbrug x x

2.2 Eksisterende 

bygninger og infra-

struktur, som skal 

nedlægges

x x

3. Klimatiske faktorer
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Miljøparameter Kan planlæg-

ningen medføre 

ændringer eller 

påvirkninger af 

miljøet?

Bemærkninger Afbødende foranstaltninger

– hvad skal indgå i planen

Kræ-

ver 

mil-

jørap-

port?

N
ej

Ja
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 m
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, i

 v
æ

se
n

tl
ig

 g
ra

d

N
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3.1 Følger af globalt 

opvarmning

Forhøjet vandstand

Ekstrem regn

Oversvømmelse

Klimahåndterings 

områder

x Oversvømmelse fra Kolding å

Bygherre er bekekendt med store krav 

til fundering i området.

Sokkelkote er fastsat til min 2.8 m. x

3.2 Lokalt niveau

Vind, turbulens

Sol

Skyggeforhold

x Det er vurderet, at skyggevirkninger 

ikke har væsentlig indflydelse på §3 

områderne. Der vil være en begrænset 

skyggevirkning i aftentimerne for nogle 

af kolonihaverne mod øst.

x

4. Jordbund

4.1 Jordforurening x Der er ikke registreret jordforurening x

4.2 Råstoffer x x

4.3 Geologiske sær-

præg

x Bebyggelsen placeres på nordskrå-

ningen ned til å-dalen. Bebyggelsen 

etableres som nord-syd gående blok-

ke, hvor kun gavlpartier er synlige fra 

å-dalen. Der er markante udkigskiler 

mellem bebyggelsen og højden over-

stiger ikke den synlige bebyggelse på 

den modsatte side af Stadionvej.  Deb 

visuelle påvirkning af landskbet vurde-

res at være meget lille.

x

5. Vand

5.1 Overfladevand

Håndtering

Nedsivning

Udledning

Forsinkelse

Potentielt vandlidende 

områder

x Ledes til fælleskloak. Evt med forsinkel-

se. Der klargøres til seperatkloakering.

Lokalplanen indeholder bestem-

melser om regnvandshåndtering 

og maksimal befæstigelsesgrad. 

Alternativt krav til forsinkelse.

x

5.2 Spildevand

Håndtering

x x

5.3 Vandløb og søer

Påvirkning af vandløb 

og søer i forhold til 

håndtering af overfla-

devand

Risiko for forurening

x Projektet vurderes ikke at påvirke §3 

områderne væsentligt.

Lokalplanen indeholder bestem-

melser om regnvandshåndtering 

og maksimal befæstigelsesgrad. 

x
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Miljøparameter Kan planlæg-

ningen medføre 

ændringer eller 

påvirkninger af 

miljøet?

Bemærkninger Afbødende foranstaltninger

– hvad skal indgå i planen

Kræ-

ver 
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5.4 Grundvand

Drikkevandsinteresser 

Indvindingsopland

Boringer

x

6. Luft

6.1 Luftforurening

Støv og andre emis-

sioner

x x

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 I henhold til bestemmelserne om admi-

nistration af beskyttede dyre- og plan-

teart er efter EF-Habitatdirektivets bilag 

IV skal kommunen vurdere, hvorvidt 

området er yngle-, raste- eller vokse-

sted for disse arter, og om en tilstand-

sændring kan have negativ indflydelse 

herpå. 

Kommunen har kendskab til, at der 

lever Odder i Kolding Å-systemet, 

herunder også i Blinde Å. Endvidere 

yngler flagermus i bevoksningerne 

i ådalen, ligesom flagermusene vil 

fouragere i ådalen. Det vurderes dog, 

at lokalplanen kun i begrænset grad vil 

have negativ indflydelse på disse arters 

færdsel og udbredelse i området. Der 

er ikke direkte kendskab til bilag IV-ar-

ter på selve arealet, som er omfattet af 

lokalplanen.

Der er § 3 områder inden for lokalplan-

området

Lokalplanen indeholder bufferzo-

ner til §3 områderne, og bestem-

melser som sikrer opretholdelse af 

beskyttelsesstatus.

Skyggeeffekter er reguleret via 

byggefelter og højder)

Søen oprenses. Søområdet forbin-

des med projektet med grundens 

sydlige lavbundsområde, som 

danner den økologiske forbindelse 

langs Kolding å.

x
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Miljøparameter Kan planlæg-

ningen medføre 

ændringer eller 

påvirkninger af 

miljøet?

Bemærkninger Afbødende foranstaltninger

– hvad skal indgå i planen

Kræ-

ver 

mil-

jørap-

port?

N
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7.2 Natura 2000 x I henhold til bestemmelserne om admi-

nistration af internationalt beskyttede 

naturområder, Natura 2000, skal Kom-

munen vurdere, hvorvidt lokalplanen 

har indvirkning herpå. Nærmeste Na-

tura 2000-område er ”Lillebælt” som 

ligger ca. 9,5 km øst for lokalplanområ-

det. Kommunen har ingen formodning 

om, at lokalplanen vil have indvirkning 

på Natura 2000-området grundet af-

standen

x

8. Landskab

8.1 Overordnede 

landskabsinteresser

Bevaringsværdige 

landskaber

Kystnærhedszonen

Skovrejsning

x

8.2 Beskyttelseslinjer

Å-beskyttelseslinjen

Skovbeskyttelses-

linjen

Strandbeskyttelses-

linjen

x Området er beliggende inden for åbe-

skyttelseslinjen. Projektet forudsætter 

Miljøstyrelsens ophævelse af å-beskyt-

telseslinjen.

x

8.3 Visuel påvirkning 

på lokalt plan

Udsigt

Indblik

Arkitektonisk udtryk

Lysforurening

x Bebyggelsen placeres på nordskrå-

ningen ned til å-dalen. Bebyggelsen 

etableres som nord-syd gående blok-

ke, hvor kun gavlpartier er synlige fra 

å-dalen. Der er markante udkigskiler 

mellem bebyggelsen og højden over-

stiger ikke den synlige bebyggelse på 

den modsatte side af Stadionvej.  Deb 

visuelle påvirkning af landskbet vurde-

res at være meget lille.

x

9. Kulturarv

9.1 Fortidsminder

Herunder fortidsmin-

debeskyttelseslinjer

Beskyttede sten og 

jorddiger

x Bygherre anbefales en frivillig for-

undersøgelse forud for anlægsar-

bejde inden for den berørte del af 

matriklerne

x
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Miljøparameter Kan planlæg-

ningen medføre 

ændringer eller 

påvirkninger af 

miljøet?

Bemærkninger Afbødende foranstaltninger

– hvad skal indgå i planen

Kræ-

ver 

mil-

jørap-

port?

N
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, i

 m
in

d
re

 g
ra

d

Ja
, i

 v
æ

se
n

tl
ig

 g
ra

d

N
ej

Ja

9.2 Kirker

Herunder byggelinjer, 

omgivelser og kirke-

fredninger

x x

9.3 Kulturmiljøer, 

kulturfredninger og 

bevaringsværdige 

bygninger

x x

9.4 Arkæologiske 

forhold 

Jordfaste fortidsmin-

der

x x

10. Andet

10.1 Andre faktorer, 

der er relevante ved 

den pågældende plan

11. Kumulative ef-

fekter

Den samlede påvirk-

ning. Flere enkelte 

ubetydelige påvirk-

ninger kan give en 

væsentlig samlet på-

virkning
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By- og Udviklingsforvaltningen

Planafdeling

tlf. 79 79 13 20

byogudvikling@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.
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