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Screening efter Lov om miljøvurdering
af planer og programmer af Forslag til
Kommuneplan 2017

Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK 1533 af 15/12/2015) stiller
krav om, at ændringer i gældende planer, der har væsentlig indvirkning på miljøet,
skal miljøvurderes. Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2017 - Koldings
lokale del omfatter de ændringer der er foretaget i hovedstruktur, retningslinjer og
rammedelen i forhold til den gældende Kommuneplan 2013, og som ikke er indeholdt i miljøvurderingen af Forslag til fælles Kommuneplan 2017-2029 for Trekantområdet.
Indledningsvis undersøges det, om planforslaget er omfattet af lovens bilag 3 og 4,
og om planforslaget vil kunne medføre en væsentlig påvirkning af et internationalt
naturbeskyttelsesområde. Er én af disse to betingelser opfyldt skal der gennemføres
en miljøvurdering af planforslaget. Er disse to betingelser ikke opfyldt, vurderes
det gennem en screening af miljøparametre, om planen kan få en væsentlig indvirkning på miljøet.
Denne miljøscreening skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af
miljøkonsekvenserne. Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal
vurderingen kun indeholde de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med
hensyn til aktuelle og gængse metoder, og til planens detaljeringsgrad og placering
i planhierarkiet.

1.1

Planscoping

Kommuneplan 2017 er en delvis revision i forhold til den gældende kommuneplan.
Revisionen er besluttet med Planstrategi 2015, med forventning om, at revisionen
primært ville omfatte en ajourføring af den gældende plan.
En screening har vist, at der er foretaget følgende ændringer i plangrundlaget:

›

Hovedstruktur og redegørelse er opdateret ift. aktuelle og nye data, samt fokusområder i Planstrategien og er tilpasset statslige og regionale planer samt
ændret lovgivning.
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›

Der er tilføjet en ny lokal retningslinje for bufferzone om verdensarvssteder
og en ny retningslinje for Naturpark Lillebælt, jf. bilag 1. Herudover er der
alene foretaget journalistisk redigering af retningslinjer.

›

Der er tilføjet en ny generel rammebestemmelse for bebyggelse i områder med
drikkevandsinteresser mht. tekniske tiltag, jf. bilag 1, samt mindre journalistiske/formuleringsmæssige justeringer af enkelte andre bestemmelser.

›

Der er udlagt 5 nye rammeområder til fritids- og rekreative formål i kommuneplanen, der skal sikre eksisterende anvendelse i disse områder med konkrete
rammebestemmelser, jf. bilag 2.

›

Endvidere er der foretaget opdatering ved konsekvensrettelser med indarbejdelse af vedtagne tillæg til Kommuneplan 2013 i rammerne og den øvrige del
af kommuneplanen.

Ændringer i kommuneplanen er således i overvejende grad af redaktionel karakter.

1.2

Screeningsafgørelse

På baggrund af planscopingen er der foretaget en screeningsafgørelse i henhold til
Miljøvurderingsloven.
Er planen omfattet af MVL?
Fastlægger planen rammer for anlægstilladelser eller arealanvendelser?

Nej

Ja
X

[MVL § 1.3, nr. 1]

Planen er omfattet
af loven


Screeningsafgørelse i henhold til MVL § 3

Miljøvurdering
[udarbejdes hvis
kryds her]

Påvirker planen et Natura 2000-område væsentligt?
[MVL § 3.1, nr. 2]

Nej

Ja

X


Ja



Er der tale om mindre
område på lokalt plan
eller små ændringer i
gældende plangrundlag?

Ja

Nej

[MVL § 3,2]

Omfatter planen
projekter på lovens bilag 3/4?



[MVL § 3,1, nr. 1 og 3]

Nej
X



Vil planen kunne få en
væsentlig indvirkning på
miljøet? jf. screeningsskema
[MVL § 3,1, nr. 3 og § 3,2]

Nej
X

Ja
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Der er gennemført en screening af planens påvirkning efter kriterierne i lovens bilag 2. Screeningen fremgår af kapitel 2 nedenfor. Screeningen omfatter både positive og negative effekter af forslaget til Kommuneplan 2017. Farverne der er anvendt i skemaerne er udelukkende et udtryk for et væsentlighedskriterium for miljøpåvirkningen, og farven indikerer således ikke om påvirkningen er positiv/negativ.

1.3

Konklusion

Miljøscreening af forslag til Kommuneplan 2017 - Koldings lokale del i forhold
til det gældende plangrundlag viser, at der ikke er behov for en nærmere vurdering
af miljøkonsekvenserne og -påvirkningerne.
Jævnfør screeningen vurderes det, at planforslaget ikke har væsentlig påvirkning af
de miljøparametre som indgår i screeningen. Screeningen af planen viser ikke væsentlige indvirkninger på miljøet. Der er ikke emner, der bør undersøges nærmere.
De overordnede resultater af screeningen er sammenfattet nedenfor.
Sammenfatning
Planens betydning for:

Ingen påvirkning

Mindre
påvirkning

Væsentlig
påvirkning

Bemærkninger

Klima

X

I et af de nye rammeområder er et mindre
areal udpeget som lavbundsareal. Det forudsættes, at disse arealer fortsat friholdes for
fast anlæg mv. der ikke tåler oversvømmelse

Ressourcer

X

Rammeudlæg til fritidsformål omfatter et
relativt stort område i landzonen, der vil øge
offentlighedens adgang til de eksisterende
rekreative områder ved Skamlingsbanken.

Vand

X

Der planlægges ikke for reelle ændringer af
arealanvendelsen i de nye udlagte områder
og der gives ikke mulighed for væsentlige
udvidelser af eksisterende bebyggelse eller
aktiviteter.
Der planlægges således ikke for ændringer
der påvirker trusselsbilledet ift. grundvandsinteresser.

Jord

X

Der planlægges ikke for aktiviteter med forureningsrisiko.

Luft

X

Ikke relevant.

Støj og vibrationer

X

Der planlægges ikke for nye støjende funktioner eller aktiviteter.
Ved Skamlingsbanken gives mulighed for
større events i et begrænset tidsrum og antal
årligt, hvorfor det vurderes kun at være en
mindre påvirkning af omgivelserne.
Det forudsættes, at gældende grænseværdier for støj og vibrationer overholdes i den
efterfølgende detaljerede planlægning.

Trafik

X

Ændrede anvendelsesmuligheder vil kun i
meget begrænset omfang medføre mertrafik.
Etablering af nye funktioner ved Skamlingsbanken kan ifm. events medføre mertrafik på
enkelte dage årligt.
Ved tilladelser til større enkelt arrangementer
ved Skamlingsbanken kan der være behov
for konkrete vurderinger af trafikafvikling og
tilgængelighed.
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Natur

X

Sikring af natur/landskab ved Skamlingsbanken vil kunne have en positiv effekt på flora
og fauna.
Udpegning af Naturpark Lillebælt vil kunne
have en positiv effekt på den marine flora og
fauna.
I områder ved eksisterende campingpladser
er der flere naturværdier. Det forudsættes, at
det gældende beskyttelsesniveau for naturværdier respekteres i den efterfølgende
detaljerede planlægning.
Alle de nye områder er udlagt helt eller delvist som økologisk forbindelse eller potentiel
økologisk forbindelse.
Det vurderes, at udlæg af nye rammeområder til fritidsformål ikke hindrer områdernes
forsatte funktion som spredningskorridorer
for plante- og dyreliv.

Landskab

X

Flere af de nye områder er beliggende i
kystnærhedszonen. Ved etablering af ny
bebyggelse i kystnærhedszonen skal der
redegøres for den visuelle påvirkning i den
detaljerede planlægning.
Det forudsættes at evt. ny bebyggelse tilpasses i størrelse og udformning i forhold til
arealernes landskabsværdier, samt at beliggenhed og disponering tilpasses i forhold til
at sikre landskabelige sigtelinjer, samt at der
redegøres for mulig påvirkning af arealfredninger i den detaljerede planlægning.

Kulturarv

X

Bufferzonen ved verdensarvssteder vil kunne have en positiv effekt for fremtidig visuel
påvirkning af verdensarvsstedet.
Et område er udpeget som kirkeomgivelser,
og det forudsættes at der tages hensyn til
kirkeindsigten ved tilpasning af beliggenhed,
størrelse og udformning af eventuel bebyggelse.

Befolkning og samfund

X

Målet for Naturpark Lillebælt er at understøtte formidlingen af områdets natur- og kulturværdier. Naturparken forventes indirekte at
få positiv betydning for bosætning og turisme.
Områder til fritidsformål, der både henvender
sig til lokale og tilrejsende vil være et aktiv
for den lokale turismeudvikling.

Samlet vurderes det, at planforslaget ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet
og derfor ikke er omfattet af Miljøvurderingslovens krav om udarbejdelse af miljøvurdering. I screeningsafgørelsen er der endvidere lagt vægt på planens karakteristika og overordnede karakter, samt:

›

at planen ikke påvirker et Natura 2000 områder

›

at planen er i overensstemmelse med den overordnede planlægning (Landsplanlægningen, den Regionale udviklingsplan og Planstrategien)

Kommuneplan 2017 fastlægger på overordnet niveau mål, retningslinjer og rammer
for bl.a. den fysiske udvikling i kommunen. Derfor skal kommuneplanforslag også
vurderes på dette overordnede niveau. Dette medfører, at vurderingen således koncentrerer sig om generelle vurderinger af forhold, der kan have en indvirkning på
miljøet, og hvilke afværge foranstaltninger, det bør overvejes at inddrage i forbindelse med detailplanlægning af eksempelvis infrastruktur eller byudvikling.
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Høring af berørte myndigheder

Der er foretaget høring af screeningsresultat med beslutning om at der ikke skal
gennemføres en egentlig miljøvurdering af planforslaget, jf. Miljøvurderingslovens
§ 4 stk. 3.
Følgende berørte myndigheder er hørt:

›

Erhvervsstyrelsen

›

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning

›

Slots- og Kulturstyrelsen

›

Haderslev Stift

›

Middelfart Kommune

›

Fredericia Kommune

›

Museet på Koldinghus

›

Museum Sønderjylland, Arkæologi Haderslev.

Der er i høringsperioden indkommet høringssvar fra Fredericia Kommune og Haderslev Stift.
Der har ikke været bemærkninger til screeningens indhold eller til screeningsafgørelsen.
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Kommuneplanens mål og indhold

Med Planstrategi 2015 blev det fastlagt, at den kommende kommuneplan skal være
en delvis revision af den gældende Kommuneplan 2013. Revisionen konsekvensretter kommuneplanen med udgangspunkt i planstrategiens temaer: Erhverv i udvikling, Bosætning, Levende bymiljøer, Bæredygtig mobilitet.
Kommuneplan 2013-25 bestod overordnet af tre dele:

›

Forudsætninger og redegørelse

›

(Supplerende) Hovedstruktur med mål og lokale retningslinjer

›

Rammer for lokalplanlægningen

Revision af Kommuneplanen kommer primært til udtryk i redegørelsen og hovedstrukturen, hvor mål og beskrivelse for de overordnede temaer indarbejdes og konsekvensrettes, samt tilføjelse af nye retningslinjer for bufferzone ved verdensarvssteder og Naturpark Lillebælt og tilføjelse af to nye generelle bestemmelser for
bebyggelse i OSD områder. Rammerne for lokalplanlægningen konsekvensrettes,
så strategien omsættes til fysisk planlægning, mens nye og ændrede arealudlæg
primært er vurderet i forbindelse med den fælles Kommuneplan for Trekantområdet.
Desuden justeres kommuneplanen således, at den er i overensstemmelse med nye
og ændrede bestemmelser i Planloven, de statslige udmeldinger og direktiver, samt
den Regionale udviklingsplan.
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Miljøscreening

Det nedenstående skema er udarbejdet med udgangspunkt i lovens punkter under §
1, stk. 2 og er en opsamling fra bilag. Hvis ét af temaerne viser en sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet skal kommuneplanen miljøvurderes og hvor væsentlighed skal ses i forhold til planens samlede karakter og omfang (påvirkningsgrad).
Klima
Planens betydning for:

Ingen
påvirkning

Energiforbrug

X

CO2 udledning

X

Tilpasningsbehov

Mindre
påvirkning

Væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
Ikke relevant.
Ikke relevant.
Den nordlige del af et af de nye rammeområder er udpeget som lavbundsareal. Det
forudsættes, at der ikke etableres faste
anlæg i lavbundsarealer ved f.eks. at lade
disse arealer indgå som grønne områder.

X

Ressourcer
Planens betydning for:

Ingen
påvirkning

Mindre
påvirkning

Væsentlig
påvirkning

Bemærkninger

Råstoffer

X

Ikke relevant.

Vandforbrug

X

Ikke relevant.

Affald, herunder byggeaffald, jord,
farligt affald mv.

X

Ikke relevant.

Arealressourcen (anvendelse /
arealforbrug)

X

Der tilføjes fem nye rammeområder til fritidsformål. For alle fem områder gælder, at
der planlægges for eksisterende faktisk
anvendelse, som med rammeudlæg fastholdes i landzone.

Vand
Planens betydning for:

Ingen
påvirkning

Udledning af spildevand

X

Ikke relevant.

Overfladevand (evt. påvirkning af
hav, vandløb og vådområder)

X

Ikke relevant.

Grundvandsforhold, herunder
drikkevandsinteresser og risiko for
forurening og nedsivning

Mindre
påvirkning

X

Væsentlig
påvirkning

Bemærkninger

Der udlægges rammeområder for tre eksisterende campingpladser og to eksisterende fritidsområder. Mindre dele er udpeget
som indvindingsopland (OSD). I et af områderne er en mindre del NFI. Det vurderes
at der ikke planlægges for reelle ændringer
af anvendelsen i disse områder og der

14

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2017 - KOLDINGS LOKALE DEL

gives ikke mulighed for væsentlige udvidelser af eksisterende bebyggelse eller aktiviteter. Der planlægges således ikke for
ændringer der påvirker trusselsbilledet ift.
grundvandsinteresser.
Administrationspraksis for etablering af
bebyggelse i OSD indarbejdes i kommuneplanen. Dette gøres med en ny generel
bestemmelse som beskriver under hvilke
vilkår der kan etableres ny bolig- og erhvervsbebyggelse i områder med særlige
drikkevandsinteresser.

Jord
Eksisterende jordforurening

I området der udlægges til fritidsformål ved
Skamlingsbanken, er et mindre areal registreret med jordforurening, kortlagt som V1.
Det forudsættes at der ved realisering af
konkrete projekter og tiltag skal der ske en
nærmere vurdering af, hvorvidt kortlagte
forurenede områder berøres og hvordan
forurenet jord skal håndteres i det konkrete
tilfælde.

X

Flytning af forurenet jord og jord fra de
områdeklassificerede arealer skal godkendes af Kolding Kommune.
Risiko for forurening

X

Ikke relevant.

Luft
Planens betydning for:

Ingen
påvirkning

Mindre
påvirkning

Væsentlig
påvirkning

Bemærkninger

Luftforurening, herunder støv
og lugt

X

Emissioner (partikler mv.)

X

Ikke relevant.

Diffuse kilder

X

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Støj og vibrationer
Planens betydning for:
Støj fra omgivelser

Ingen
påvirkning

Mindre
påvirkning

Væsentlig
påvirkning

Bemærkninger

X

Støj på omgivelser

X

Der planlægges ikke for nye støjende funktioner eller aktiviteter.
Ved Skamlingsbanken gives mulighed for
større events på en plads med op til 15.000
deltagere, ca. 5 gange årligt. Disse events
forgår udelukkende i et begrænset tidsrum
og antal, hvorfor påvirkningen vurderes kun
at være en mindre påvirkning af omgivelserne. Mertrafik som følge af nye funktioner
og/eller øget aktivitetsniveau vurderes ikke
generelt at ville bidrage til øget støjniveau i
et omfang der vil være hørbart (en hørbar
øgning af støjniveauet svarer til en stigning
på 3 dB – hvilket som grundregel er svarende til en trafikstigning på 25 %).

Vibrationer / komfort

X

Ikke relevant.

Trafik
Planens betydning for:

Ingen
påvirkning

Mindre
påvirkning

Væsentlig
påvirkning

Bemærkninger

Trafikale konsekvenser i området
(tilgængelighed, belastning &
fremkommelighed)

X

Der planlægges ikke for ændrede anvendelsesmuligheder som vil kunne medføre
en øget trafikbelastning.

Trafikale konsekvenser på

X

Der planlægges ikke for ændrede anven-
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omgivelserne
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delsesmuligheder som vil kunne medføre
en øget trafikbelastning.
Ved tilladelser til større enkelt arrangementer ved Skamlingsbanken kan der være
behov for vurdering af tilgængeligheden til
eventområdet og herunder belastning af
eksisterende og eventuelt nye vejkryds,
samt lokalveje.

Trafiksikkerhed

X

Ikke relevant.

Kollektiv transport

X

Ikke relevant.

Natur
Planens betydning for:

Ingen
påvirkning

Mindre
påvirkning

Væsentlig
påvirkning

Bemærkninger

Natura 2000 områder

X

Ikke relevant.

Truede arter (Bilag IV-arter)

X

Ikke relevant.

§3-arealer (beskyttede naturtyper)

X

I tre af de nye områder forefindes §3 beskyttet natur (sø, mose og overdrev) og i et
af disse forefindes ligeledes et beskyttet
vandløb.
Der vurderes ikke umiddelbart at være
anvendelseskonflikter, da det forudsættes,
at der i de områder der udlægges til fritidsformål o.l. ikke sker indgreb i de beskyttede
naturområder og at det nuværende beskyttelsesniveau opretholdes. Det forudsættes
ligeledes, at det gældende beskyttelsesniveau for naturværdier respekteres i den
efterfølgende detaljerede planlægning.

X

En mindre del af udlagte rekreative område
ved Skamlingsbanken er fredskovsareal.
Der vurderes ikke umiddelbart at være
anvendelseskonflikter, da området ikke
påvirkes af de aktiviteter der planlægges
for.

Skovarealer

Flora og fauna

X

I områder der udlægges til fritidsformål o.l.
fastholdes den eksisterende anvendelse, i
form af grønne områder og camping. Derved bevares den varierende og åbne struktur, hvilket overvejende er positivt for biodiversiteten.

X

Fire af de nye områder og den nordlige del
af det femte område er udpeget som økologisk forbindelse eller potentiel økologisk
forbindelse.

Spredningskorridorer
Det vurderes, at udlæg af nye rammeområder til fritidsformål ikke hindrer områdernes forsatte funktion som spredningskorridorer for plante- og dyreliv.
Lavbundsarealer

X

En mindre del af nyt rekreativt område ved
Ødis Sø er udpeget som lavbundsareal.
Det forudsættes, at der inden for det potentielle vådområde ikke etableres faste anlæg, som kan forhindre at det det naturlige
vandstandsniveau kan genskabes.

Landskab
Planens betydning for:
Fredede arealer (fredningssager
og klitfredninger)

Ingen
påvirkning
X

Mindre
påvirkning

Væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
Skamlingsbanken er fredet for at bevare
udsigten fra Skamlingsbankens top, hvorfor
der bl.a. ikke må etableres bebyggelse.
Det vurderes at der ikke planlægges for
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reelle ændringer af anvendelsen i det fredede område og det forudsættes at placering af eventuelle bygninger og øget kultivering af landskabet vurderes i den efterfølgende detaljerede planlægning.
Bygge- og beskyttelseslinjer NBL
§ 15-19 (strand-, å-, sø-, skov-,
kirke- og fortidsmindelinje)

X

De to områder til fritidsformål ved Skamlingsbanken, samt området ved Stensager
Strand er beliggende inden for skovbyggelinje.
Det rekreative område ved Ødis Sø, er
beliggende inden for søbeskyttelseslinje.
Det vurderes at der ikke planlægges for
reelle ændringer af arealanvendelsen i de
ovenstående områder.

Landskabelig værdi og overordnet
landskabsstruktur

X

Fire af de nye rammeområder ligger inden
for bevaringsværdige landskaber.
Det forudsættes at eventuelle nye anlæg
tilpasses i størrelse og udformning i forhold
til arealernes landskabsværdier, samt at
beliggenhed og disponering tilpasses i
forhold til at sikre landskabelige sigtelinjer.

Bynær natur og rekreative områder

X

Geologisk værdifulde områder

Der planlægges ikke for nye naturområder
eller nye større rekreative områder.
X

Tre af de udlagte områder ligger i område
med specifikke geologiske bevaringsværdier.
Det forudsættes at ny bebyggelse tilpasses
i størrelse og udformning i forhold til arealernes landskabsværdier.

Kystnærhedszonen

X

Tre af de nye rammeområder, er beliggende i kystnærhedszonen. Der planlægges
ikke for nye funktioner eller aktiviteter inden
for kystnærhedszonen, der planlægges
udelukkende for eksisterende lovlig anvendelse.
Det forudsættes at placering af eventuelle
bygninger og øget kultivering af landskabet
begrundes og visualiseres i den efterfølgende detaljerede planlægning.

Visuel påvirkning i øvrigt (landskab, bymiljø, terrænforhold mv.)

X

Ikke relevant.

Kulturarv og kulturmiljøer
Planens betydning for:
Beskyttede diger

Ingen
påvirkning

Mindre
påvirkning

X

Væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
Der forefindes beskyttede diger i et af de
udlagte områder.
Området forbliver i landzone og det forudsættes at det det gældende beskyttelsesniveau for diger opretholdes.

Fredede og bevaringsværdige
bygninger

X

Ikke relevant.

Værdifulde kulturmiljøer /-områder

X

Ikke relevant.

Kirkeindsigtsområder

X

Det rekreative område ved Ødis Sø er
udpeget som kirkeomgivelse. Områdets
anvendelse ændres til grønt område (fritidsformål), svarende til den faktiske anvendelse.
Det forudsættes at der tages hensyn til
kirkeindsigten ved tilpasning af beliggenhed, størrelse og udformning af eventuel
bebyggelse og rekreative anlæg.
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Fortidsminder

X

Ikke relevant.

Arkæologiske kulturminder

X

Det kan ikke udelukkes, at der findes arkæologiske kulturminder i de nye områder.
Museum Sønderjylland skal høres med
henblik at afdække dette i forbindelse med
evt. detailplanlægning og projektering.

Befolkning og samfund
Planens betydning for:
Erhvervsliv, herunder detailhandel

Ingen
påvirkning

Mindre
påvirkning

X

Væsentlig
påvirkning

Bemærkninger
Der foretages ikke ændringer af de eksisterende detailhandelsrammer.
Områder til fritidsformål, der både henvender
sig til lokale og tilrejsende vil være et aktiv
for den lokale turismeudvikling og er forankret i den overordnede turisme strategi.

Materielle goder (offentlige servicefunktioner) og værdier

X

Sundhed (Friluftsliv og rekreative
interesser)

Planen indeholder ikke tiltag der medfører
væsentlige ændringer for adgangen til
materielle goder.
X

Naturpark Lillebælt forventes indirekte at få
positiv betydning for turismen.
Etablering af områder til fritidsformål kan
give et løft for de rekreative muligheder i de
nærliggende byområder.

Svage grupper/handicappede
(tilgængelighed til fællesarealer,
pladser og bygninger)

X

Sociale forhold

Ikke relevant.

X

Naturpark Lillebælt forventes indirekte at få
positiv betydning for bosætningen generelt
i kommunen ved formidling af natur og
landskabsværdier, samt udvikling af oplevelser og aktivitetsmuligheder i området i
og omkring Lillebælt.

Utryghed/kriminalitet

X

Ikke relevant.

Sikkerhed (giftpåvirkning, brandog eksplosionsfare)

X

Ikke relevant.

Vindforhold / turbulens

X

Ikke relevant.

Skyggevirkninger/refleksion

X

Ikke relevant.
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Bilag 1: Plan-scoping af Kommuneplan 2017
Vurderingen af kommuneplanens ændringer er foretaget i forhold til det gældende
plangrundlag i Kommuneplan 2013. Nye bestemmelser er vist i kursiv tekst.
Indikationer af den sandsynlige påvirknings art vises kortfattet med trafiklys:
* Miljøpåvirkning, sammenfattet:
Rød:

Væsentlig påvirkning

Gul:

Påvirkning, afhængigt af udførelse

Grøn:

Ingen væsentlig påvirkning

Med forslag til Kommuneplan 2017 for Kolding er der foretaget følgende justeringer af supplerende retningslinjer og generelle rammebestemmelser:

›
›
›

Ny retningslinje for - Bufferzone om verdensarvssteder (Christiansfeld).
Ny retningslinje for - Naturpark Lillebælt.
Ny bestemmelse for - Bebyggelse i områder med drikkevandsinteresser.

Screening af de justerede retningslinjer og bestemmelser kan ses neden for.
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Retningslinje for bufferzone om verdensarvssteder (Christiansfeld)
Der udlægges en ny bufferzone ved verdensarvsstedet Christiansfeld. Inden for bufferzonen må der ikke
etableres anlæg eller byggeri, som virker dominerende eller forstyrrende i forhold til verdensarvsområdet. Ved bebyggelse og anlæg skal der tages hensyn til verdensarvens enestående universelle værdier,
således at beskyttelses- og bevaringsinteresserne
ikke kompromitteres. Oplevelsen af kontakten til det
åbne land mod vest skal fastholdes uforstyrret og
sigtelinjen fra Lindegade mod øst bør søges reetableret.



Plan-scoping
Ny lokal retningslinje med udpegning af en bufferzone til verdensarvsstedet (Christiansfeld). Bufferzonen er et område, hvor bebyggelse og anvendelse har
relation til Christiansfeld, hvorfor ændringer i bygningshøjder, ny anlæg ol. kan have indflydelse på
oplevelsen af verdensarvsområdet.
Bufferzonen udlægges med det formål at sikre Christiansfelds enestående universelle værdier mod negativ påvirkning fra omgivelserne.
Udpegningen udelukker imidlertid ikke, at der kan
ske udvikling inden for området, men sikrer, at udviklingen sker under hensyn til verdensarvens enestående universelle værdier, således at beskyttelsesog bevaringsinteresserne ikke kompromitteres og
således at kontakten til det åbne land mod vest fastholdes uforstyrret.
Bestemmelsen vurderes ikke at få væsentlig betydning for området.

Miljø-screening
Retningslinjen udlægger bufferzone ved Christiansfeld for at bevare
verdensarvsstedets enestående universelle værdier. Retningslinjen
vurderes ikke at få væsentlig betydning for området, da udvikling i
området fortsat skal ske under hensyn til verdensarven.
Klima
Ressourcer
Vand
Jord
Luft
Støj og vibrationer
Trafik
Natur
Landskab
Kulturarv
Befolkning og samfund
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Retningslinje for Naturpark Lillebælt - Middelfart
Naturpark Lillebælt omfatter hav- og kystområdet
mellem Fredericia, Kolding og Middelfart kommuner.
I dette område arbejdes der for at gennemføre de frivillige projekter og samarbejder som er angivet i Naturparkplanen for Naturpark Lillebælt.



Plan-scoping
Der etableres en ny lokal retningslinje med udpegning
af Naturpark Lillebælt.
I Naturpark Lillebælt søges der etableret unikke naturog kulturoplevelser samt friluftsaktiviteter målrettet
borgere og turister.
Målet med Naturpark Lillebælt er desuden at understøtte og udvikle formidlingen af områdets natur- og
kulturværdier. Derudover er det intentionen at naturparken kommer til at bidrage til udviklingen af bæredygtige erhverv og indirekte, bidrager til at fremme
bosætning.
Udpegning af naturparken vil ikke medføre nogen nye
restriktioner eller begrænsninger i området.
Eventuelle tiltag i forbindelse med implementering af
naturparken vil udelukkende ske på baggrund af frivillige aftaler.

21

Miljø-screening
Retningslinjen fastlægger beliggenheden af Naturpark Lillebælt
og vil kunne få positiv betydning
for bosætning og turisme. Beskyttelsesniveauet for natur og landskabsinteresser øges ikke.
Klima
Ressourcer
Vand
Jord
Luft
Støj og vibrationer
Trafik
Natur
Landskab
Kulturarv
Befolkning og samfund
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Generel ramme - Bebyggelse i områder med
drikkevandsinteresser
Ved etablering af bebyggelse og aktiviteter i områder
med særlige drikkevandsinteresser (OSD) skal der
tages særligt hensyn til grundvandet, blandt andet i
form af krav til indretning af parkerings- og kørselsarealer, vaskepladser, regn- og spildevandssystemer,
opbevaring af olie og kemikalier.
Plan-scoping
Ny generel bestemmelse, som beskriver under hvilke
vilkår der kan etableres ny bolig- og erhvervsbebyggelse i områder med særlige drikkevandsinteresser.
Bestemmelsen er en konkretisering af den eksisterende administrationspraksis for området.
Vurderes at få begrænset betydning for grundvandsbeskyttelsen da der ikke sker væsentlige ændringer i
det eksisterende administrationsgrundlag.

Miljø-screening
Den generelle rammebestemmelse
fastlægger vilkår for etableringen
af bolig- og erhvervsbebyggelse i
områder med særlige drikkevandsinteresser. Rammebestemmelsen er
en konkretisering af den eksisterende administrationspraksis og
vurderes derfor ikke at få nogen
væsentlig betydning for beskyttelsen af grundvandsressourcen.
Klima
Ressourcer
Vand
Jord
Luft
Støj og vibrationer
Trafik
Natur
Landskab
Kulturarv
Befolkning og samfund
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Bilag 2: Vurdering af rammeændringer
Vurdering af kommuneplanens ændrede rammer for byudviklingsområder, er foretaget i forhold til det gældende plangrundlag i Kommuneplan 2013.
Med forslag til fælles Kommuneplan 2017 for Trekantområdet er der foretaget følgende ændringer af rammeområder:

›

Ændret afgrænsning, Blandet bolig og erhverv (0212.BE1 – Kolding) - 1,4 ha

›

Ændret anvendelse, Bolig og erhverv (0212.BE2 – Kolding) - 2.9 ha

›

Ændret anvendelse, Fritidsformål (0212.G3 – Kolding) - 9,9 ha

›

Ændret anvendelse, Offentlige formål (0212.O2 – Kolding) - 3,3 ha

›

Ændret anvendelse, Boligformål (1014.B2 - Kolding) - 0,3 ha

›

Nyt udlæg af boligområde (0641.B1 – Vester Nebel) - 2,2 ha

›

Nyt udlæg af boligområde (0613.B1 – Almind) - 1,5 ha

›

Nyt udlæg af boligområde (0612.B2 – Almind) - 5,9 ha

›

Nyt udlæg af område til blandet bolig og erhverv (0912.B1 og 09.12.B2 – Sdr.
Bjert) - 3,6 ha

›

Nyt udlæg af boligområde (0941.B4 – Sdr. Stenderup) - 2,5 ha

›

Nyt udlæg af boligområde (1113.B1 – Lunderskov) - 4,9 ha

›

Nyt udlæg af erhvervsområde (0715.E3 – Almind Hede) - 67,9 ha

›

Nyt udlæg af erhvervsområde (0735.E1 – Bramdrup) - 4,5 ha

›

Nyt udlæg af boligområde (1221.B1 – Ødis) - 1,3 ha

›

Nyt udlæg af boligområde (1221.BE1 – Ødis) - 2,4 ha

›

Udtagning af boligområde (0913.B2 – Agtrup Nord) - 12,6 ha

›

Udtagning af område til blandet bolig og erhverv (1121.BE1 – Skanderup) - 2 ha

›

Udtagning af boligområde (0941.B2 – Sdr. Stenderup) - 4,3 ha

›

Udtagning af boligområde (1221.B3 – Ødis) - 4,6 ha

›

Udtagning af boligområde (1221.B2 – Ødis) - 3 ha

›

Udtagning af boligområde (1221.BE1 – Ødis) - 0,7 ha
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Vurderingen af disse arealudlæg er foretaget i miljøvurdering af den fælles kommuneplan for Trekantområdet.
Med forslag til Kommuneplan 2017 for Kolding er der endvidere foretaget følgende justeringer af eksisterende rammeområder og tilføjelser:

›

Nyt rammeområde, fritidsformål (1339.G1 – Skamlingsbanken) - 88,7 ha

›

Nyt rammeområde, fritidsformål (1339.G2 – Skamlingsbanken) - 6,6 ha

›

Nyt rammeområde, fritidsformål (1339.G3 – Stenager Strand) – 5,5 ha

›

Nyt rammeområde, rekreativt område (1221.G1 – Ødis Sø) - 3,8 ha

›

Nyt rammeområde, fritidsformål (0652.G1 – Område ved Bramdrup) – 8,5 ha

Screening af de justerede arealrammer kan ses neden for.
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Område 1:
1339.G1 – Skamlingsbanken

Anvendelse i dag:
Landzone

Planlagt anvendelse:
Fritidsformål



Vand
Jord
Luft
Støj og
vibrationer
Trafik
Natur

Landskab

Området ved Skamlingsbanken er markeret med rød prikket linje.

Planscreening:
Området har ikke tidligere været rammelagt i kommuneplanen.
Der etableres et nyt rammeområde til den eksisterende funktion
for området ved Skamlingsbanken. Skamlingsbanken har været
ramme om en række store folkemøder og anvendes i dag ved
afholdelse af flere forskellige typer af arrangementer fra folkemøder til operakoncerter. Området fastholdes i landzone.

Størrelse:
88,7 ha

Miljøpåvirkning:
Parameter
Klima
Ressourcer

1:20.000
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Kulturarv
Befolkning
og samfund

*

Særlige forhold

Indvindingsopland
/OSD
Jordforurening

§ 3 søer og overdrev
Beskyttet vandløb
Økologisk forbindelse
Arealfredning
Kystnærhedszone
Værdifuldt landskab
Geologiske bevaring
Fredskov
Skovbyggelinje
Kulturhistorisk værdi
Beskyttede diger
SVL

* Miljøpåvirkning, sammenfattet:
Rød: Væsentlig påvirkning
Gul: Påvirkning, afhængigt af udførelse
Grøn: Ingen væsentlig påvirkning

Konsekvensvurdering:
Afhængig af lokalplanlægningen, kan udviklingen af arealet medføre konsekvenser for:
Vand: En del af området er udpeget som indvindingsopland uden for OSD.
Jord: Centralt i området er et mindre areal registreret med jordforurening, kortlagt som V1.
Natur: Flere arealer er udpeget som § 3 beskyttet natur (overdrev og sø) og der findes beskyttet vandløb i området. Hele området er udpeget som økologisk forbindelse eller potentiel økologisk forbindelse.
Landskab: Området er beliggende i kystnærhedszonen og i bevaringsværdigt landskab, samt i område med
specifikke geologiske bevaringsværdier (bakket landskab ved Skamlingsbanken). Der findes fredskov i den
centrale del af området, og store dele af området er endvidere omfattet af skovbyggelinje.
Kulturarv: Skamlingsbanken er fredet for at bevare udsigten, hvorfor der bl.a. ikke må etableres bebyggelse.
Den sydlige del af området er udpeget som kulturhistoriske bevaringsværdier (nationalhistorisk- og rekreativt
kulturlandskab ved Skamlingsbanken Grønninghoved) Der findes flere beskyttede diger inden for området.
Afværgeforanstaltninger
Ovennævnte miljømæssige konsekvenser kan afbødes/afværges ved:
 at undgå aktiviteter og placering af potentielle forureningskilder, der kan medføre risiko for grundvand og fastsætte bestemmelser om indretning af arealet mht. befæstelse og opsamling af overfladevand mv., samt information om brug af pesticider
 at undlade bebyggelse og anlæg i naturområder for at fastholde funktionen for den økologisk forbindelse i området,
 at tilpasse bebyggelse i forhold til at sikre indblik til skovbrynet,
 at tilpasse bebyggelsens størrelse og udformning i forhold til landskabsværdier og kystnærhedszonen,
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 at friholde det nationalhistoriske og bevaringsværdige kulturlandskab for byggeri og anlæg, samt bevare beskyttede diger.
Arealudlæg i forhold til hovedstrukturens retningslinjer:
Kystnærhedszonen
Geologiske bevaringsværdier
Bevaringsværdige landskaber
Økologiske forbindelseslinjer
Værdifulde landbrugsområder
Negativt skovrejsningsområde
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Område 2:
1339.G2 – Skamling Camping

Anvendelse i dag:
Landzone, campingplads



Planlagt anvendelse:
Fritidsformål

Landskab

Kulturarv
Befolkning
og samfund

Planscreening:
Området har ikke tidligere været rammelagt i kommuneplanen.
Der etableres et nyt rammeområde til den eksisterende campingplads. Området anvendes i dag til campingplads. Området fastholdes i landzone.

Størrelse:
6,6 ha

Miljøpåvirkning:
Parameter
Klima
Ressourcer
Vand
Jord
Luft
Støj og vibrationer
Trafik
Natur

1:10.000
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*

Særlige forhold

§ 3 søer
Økologisk forbindelse
Værdifuldt landskab
Geologisk bevaring
Skovbyggelinje
Kystnærhedszone
SVL

* Miljøpåvirkning, sammenfattet:
Rød: Væsentlig påvirkning
Gul: Påvirkning, afhængigt af udførelse
Grøn: Ingen væsentlig påvirkning

Konsekvensvurdering:
Afhængig af lokalplanlægningen, kan udbygning af arealet medføre konsekvenser for:
Natur: To mindre arealer er udpeget som § 3 beskyttet natur (sø), og hele området er udpeget potentiel økologisk forbindelse.
Landskab: Området er beliggende i kystnærhedszonen og i bevaringsværdigt landskab, samt i område med
specifikke geologiske bevaringsværdier (bakket landskab ved Skamlingsbanken). Hele området er endvidere
omfattet af skovbyggelinje.
Afværgeforanstaltninger
Ovennævnte miljømæssige konsekvenser kan afbødes/afværges ved:
 at undlade bebyggelse og anlæg i naturområder ved f.eks. at lade dem indgå i rekreative grønne områder, for at fastholde funktionen for den økologisk forbindelse i området,
 at tilpasse bebyggelsen i forhold til at sikre indblik til skovbrynet,
 at tilpasse bebyggelsens størrelse og udformning i forhold til landskabsværdier og kystnærhedszonen,
 at sikre bebyggelsens omfang og udformning sker i samspil med landskabet og tilpasse bebyggelsens
beliggenhed og disponering i forhold til at sikre landskabelige sigtelinjer.
Arealudlæg i forhold til hovedstrukturens retningslinjer:
Kystnærhedszonen
Økologiske forbindelseslinjer
Geologiske bevaringsværdier
Bevaringsværdige landskaber
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Område 3:
1339.G3 – Stenager Strand

Anvendelse i dag:
Planlagt anvendelse:
Landzone, campingplads Fritidsformål



Miljøpåvirkning:
Parameter
Klima
Ressourcer
Vand
Jord
Luft
Støj og vibrationer
Trafik
Natur
Landskab

Kulturarv
Befolkning
og samfund

1:10.000
Planscreening:
Området har ikke tidligere været rammelagt i kommuneplanen.
Der etableres et nyt rammeområde til den eksisterende campingplads. Området anvendes i dag til campingplads. Området fastholdes i landzone.

Størrelse:
5,5 ha

*

Særlige forhold

Indvindingsopland

Økologisk forbindelse
Værdifuldt landskab
Geologisk bevaring
Skovbyggelinje
Kystnærhedszone
SVL

* Miljøpåvirkning, sammenfattet:
Rød: Væsentlig påvirkning
Gul: Påvirkning, afhængigt af udførelse
Grøn: Ingen væsentlig påvirkning

Konsekvensvurdering:
Afhængig af lokalplanlægningen, kan udbygning af arealet medføre konsekvenser for:
Vand: Det nordvestlige hjørne er udpeget som indvindingsopland uden for OSD.
Natur: Området er udpeget potentiel økologisk forbindelse.
Landskab: Området er beliggende i kystnærhedszonen og i bevaringsværdigt landskab, samt omfattet af skovbyggelinje. Mindre areal mod vest er udpeget som område specifikke geologiske bevaringsværdier (bakket
landskab ved Skamlingsbanken).
Afværgeforanstaltninger
Ovennævnte miljømæssige konsekvenser kan afbødes/afværges ved:
 at undlade bebyggelse og anlæg i naturområder for at fastholde funktionen for den økologisk forbindelse i området,
 at tilpasse bebyggelsen i forhold til at sikre indblik til skovbrynet,
 at tilpasse bebyggelsens størrelse og udformning i forhold til landskabsværdier og kystnærhedszonen,
 at sikre bebyggelsens omfang og udformning sker i samspil med landskabet og tilpasse bebyggelsens
beliggenhed og disponering i forhold til at sikre landskabelige sigtelinjer.
Arealudlæg i forhold til hovedstrukturens retningslinjer:
Byudvikling og grundvand
Kystnærhedszonen
Økologiske forbindelseslinjer
Geologiske bevaringsværdier
Bevaringsværdige landskaber

MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2017 - KOLDINGS LOKALE DEL

Område 4:
1221.G1 – Ødis Sø

Anvendelse i dag:
Landzone

Planlagt anvendelse:
Rekreativt område



Landskab
Kulturarv
Befolkning
og samfund

Planscreening:
Området har ikke tidligere været rammelagt i kommuneplanen.
Der etableres et nyt rammeområde til det eksisterende rekreative
område ved Ødis sø. Området anvendes i dag til fritidsformål og
rekreation, krolf, fiskeri, ophold og lignende. Området fastholdes i landzone.

Størrelse:
3,8 ha

Miljøpåvirkning:
Parameter
Klima
Ressourcer
Vand
Jord
Luft
Støj og vibrationer
Trafik
Natur

1:10.000
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*

Særlige forhold
Lavbundsareal
OSD-område

Lavbundsområde
Økologisk forbindelse
Potentiel natur
§ 3 Sø og mose
Søbeskyttelseslinje
Kirkeomgivelser

* Miljøpåvirkning, sammenfattet:
Rød: Væsentlig påvirkning
Gul: Påvirkning, afhængigt af udførelse
Grøn: Ingen væsentlig påvirkning

Konsekvensvurdering:
Afhængig af lokalplanlægningen, kan udbygning af arealet medføre konsekvenser for:
Klima: Den nordlige del er udpeget som lavbundsareal
Vand: Ligger inden for område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
Natur: Mindre arealer i den nordlige del er udpeget som § 3 beskyttet natur (sø og mose). Hele området er
udpeget som potentiel økologisk forbindelse og potentiel natur.
Landskab: Hele området er omfattet af søbeskyttelseslinje.
Kulturarv: Hele området er udpeget som kirkeomgivelser.
Afværgeforanstaltninger
Ovennævnte miljømæssige konsekvenser kan afbødes/afværges ved:
 at undlade bebyggelse og anlæg i lavbundsarealer ved f.eks. at lade det indgå i rekreativt grønt område,
 at undgå aktiviteter og placering af potentielle forureningskilder, der kan medføre risiko for grundvand og fastsætte bestemmelser om indretning af arealet mht. befæstelse og opsamling af overfladevand mv., samt information om brug af pesticider,
 at undlade bebyggelse og anlæg i naturområder for at fastholde funktionen for den økologisk forbindelse i området,
 at tilpasse bebyggelsens beliggenhed, størrelse og udformning i forhold til kirkeindsigten.
Arealudlæg i forhold til hovedstrukturens retningslinjer:
Byudvikling og grundvand
Lavbundsarealer og potentielle vådområder
Økologisk forbindelse og naturområder
Kirkeomgivelser
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Område 5:
0652.G1 – Område ved Bramdrup

Anvendelse i dag:
Planlagt anvendelse:
Landzone, campingplads Fritidsformål



Miljøpåvirkning:
Parameter
Klima
Ressourcer
Vand
Jord
Luft
Støj og
vibrationer
Trafik
Natur
Landskab
Kulturarv
Befolkning
og samfund

1:10.000

Størrelse:
8,3 ha

*

Særlige forhold

OSD / NFI

Økologisk forbindelse
Værdifuldt landskab
SVL

* Miljøpåvirkning, sammenfattet:
Rød: Væsentlig påvirkning
Gul: Påvirkning, afhængigt af udførelse
Grøn: Ingen væsentlig påvirkning

Planscreening:
Området har ikke tidligere været rammelagt i kommuneplanen.
Der etableres et nyt rammeområde til den eksisterende campingplads. Området anvendes i dag til campingplads. Området fastholdes i landzone.
Konsekvensvurdering:
Afhængig af lokalplanlægningen, kan udbygning af arealet medføre konsekvenser for:
Vand: Den østlige del er udpeget som indvindingsopland uden for OSD og nitratfølsomme indvindingsområder (NFI).
Natur: Det sydøstlige hjørne er udpeget potentiel økologisk forbindelse.
Landskab: Mindre del af området (mod sydvest) er beliggende i bevaringsværdigt landskab.
Afværgeforanstaltninger
Ovennævnte miljømæssige konsekvenser kan afbødes/afværges ved:
 at undgå aktiviteter og placering af potentielle forureningskilder, der kan medføre risiko for grundvand og fastsætte bestemmelser om indretning af arealet mht. befæstelse og opsamling af overfladevand mv., samt information om brug af pesticider,
 at fastholde funktionen for den økologisk forbindelse i området,
 at tilpasse bebyggelsens størrelse og udformning i forhold til landskabsværdier i området.
Arealudlæg i forhold til hovedstrukturens retningslinjer:
Byudvikling og grundvand
Økologisk forbindelse
Bevaringsværdige landskaber
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