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Miljøscreening af Kommuneplantillæg 61 og Lokalplan 0021-16

Luftfoto med planområdets afgrænsning.

Indledning

Gældende plangrundlag
Området er i byzone 

I kommuneplanen er området udlagt til boligformål. Bebyggelsesprocent op til 50 og højde op 

til 11 m. og 2½ etager.

En lille del (sydøstligt hjørne) er omfattet af lokalplan 0021-21. Den vil skulle erstattes af en ny 

lokalplan.

Planens formål
Lokalplanens formål er at sikre, at området kan anvendes til boligformål i form af etageboligbe-

byggelse. Det er ligeledes lokalplanens formål at sikre rekreative opholdsarealer til bebyggel-

sen. Lokalplan og kommuneplantillæg skal muliggøre opførelse af etageboliger i op til 5 etager. 
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Legeplads 

4

4
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Tagterrasse

Tagterrasse

Trampesti

Ophold

4

Boldbane

4

Depot

Depot

Depot

Depot

Depot

Beplantningsplan, der viser områdets 

disponering af fri- og opholdsarealer, 

bygninger, veje, parkering mv. - se også 

kortbilag 4

Frugtbuske

Buske med høstkolorit og blomstring

Træer 

Bord/bænke sæt

Bænk

Højt græs

Plænegræs

Mulig udvidelse af lavning

Støttemur med klatreplanter - Vedbend

Signaturforklaring

Planlagt bebyggelse.
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Afgørelse
Screeningsafgørelse
Kolding Kommune har gennemført miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer 

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

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

Skemaet fremgår på de næstfølgende sider.

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

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

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

af bekendtgørelsens bilag 1 eller 2.

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

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

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

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

indvirkning på miljøet

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

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

Region Syddanmark har kortlagt matr. nr. 166c (den sydligste del af området) på vidensniveau 

1. Regionen har vurderet, at der er risiko for forekomster af forurening på grunden, som kan 

relateres til drift af autoværksted. Regionen har desuden kortlagt matr. nr. 164a (den nordligste 

del af området) på vidensniveau 2, som betyder at der er konstateret en forurening.

Bygherre skal ansøge Kolding Kommune om tilladelse, før anvendelsen af arealet ændres til 

miljøfølsom arealanvendelse.

Der er foretaget beregninger der viser, at trafikstøjen fra Fynsvej vil overstige den vejledende 

støjgrænse på syd- og østfacaden på den planlagte sydligste bygning. Trafik på jernbanen syd 

for Fynsvej, giver ligeledes anledning til en støjbelastning af området, som overstiger den vejle-

dende støjgrænse ved de ovennævnte facader på den planlagte sydligste bygning. Støjgræn-

serne for huludfyldning i eksisterende byområder kan overholdes.

Det sikres at bygningens facader udføres, så det maksimalt tilladte støjniveau inde i boligerne 

overholdes, og der sikres minimum ét vinduesopluk i hver bolig til en ikke støjbelastet facade - 

dvs. nord og vestfacaderne. Eventuelle altaner, der ikke er støjbeskyttede, indgår ikke som en 

del af det udendørs opholdsareal.

Området er beliggende inden for planlægningsafstand på 500 meter til risikovirksomhed på 

havnen. Kolding Kommune. Kolding kommune har på baggrund af en risikovurdering vurderet, 

at den samfundsmæssige risiko er acceptabel. Risikomyndighederne har tilsluttet sig denne 

vurdering.

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. 



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

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

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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Miljøparameter Kan planlæg-
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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 le-

vevilkår

1.1 Trafik

Trafik afvikling 

Risiko for ulykker

Offentlige Transport-

muligheder

X Etablering af ca. 125 - 135 nye boliger 

i planområdet kan forventes at medføre 

en mindre trafikforøgelse på Fynsvej, 

som giver vejadgang til planområdet. 

Dette forventes ikke at give anledning 

til fremkommeligheds-problemer eller 

oplevelse af mærkbar trafikforøgelse i 

forhold til registreret årsdøgnstrafik på 

den pågældende strækning på 4.300.. 

(2017 tal). Det vurderes derudover, at 

Fynsvejs kapacitet og regulering bety-

der, at trafiksikkerheden ikke vil blive 

ændret.

X

1.2 Sikkerhed i for-

hold til brand, eksplo-

sion og giftpåvirkning

x Området er beliggende inden for 

planlægningsafstand på 500 meter til 

risokovirksomhed på havnen. Kolding 

Kommune. Kolding kommune har på 

baggrund af en risikovurdering vurde-

ret, at den smafundsmæssige risiko er 

acceptabel. Risikomyndighederne har 

tilsluttet sig denne vurdering.

x

1.3 Støj og luftemissi-

oner fra virksomheder 

og tekniske anlæg

X Mod syd findes virksomheder på Kol-

ding havn. Nogle af virksomhederne 

giver anledning til en vis støjbelastning 

ved eksisterende boliger nord for Fyns-

vej, og disse boliger er i dag begræn-

sende for støjudsendelsen fra virksom-

hederne. Der introduceres således ikke 

ny støjfølsom boligbebyggelse, hvor 

der skal tages hensyn til støj fra virk-

somheder på havnen.

X



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 Der er foretaget beregninger der viser, 

at trafikstøjen fra Fynsvej vil overstige 

den vejledende støjgrænse på syd- og 

østfacaden på den planlagte sydligste 

bygning.

Trafik på jernbanen syd for Fynsvej, 

giver ligeledes anledning til en støjbe-

lastning af området, som overstiger 

den vejledende støjgrænse ved de 

ovennævnte facader på den planlagte 

sydligste bygning.

Lokalplanen udarbejdes efter 

retningslinjerne for projektering af 

allerede støjbelastede byområder

såkaldt ”huludfyldning”.

Det sikres at bygningens facader 

udføres, så det maksimalt tilladte 

støjniveau inde i boligerne over-

holdes, og der sikres minimum ét 

vinduesopluk i hver bolig til en ikke 

støjbelastet facade - dvs. nord og 

vestfacaderne.

Eventuelle altaner, der ikke er støj-

beskyttede, indgår ikke som en 

del af det udendørs opholdsareal. 

Lokalplanen sikrer desuden gen-

nem bestemmelser for ibrugtag-

ning, at bebyggelse ikke kan tages 

i brug til boligformål eller andre 

støjfølsom anvendelse, medmin-

dre miljøstyrelsens vejledende 

støjgrænseværdier kan overhol-

des.

X

1.5 Påvirkning af 

erhvervsliv, herunder 

produktionsvirksom-

heder, detailhandel

X se 1.3 X

1.6 Påvirkning af og 

fra landbrug

Begrænsninger for 

landbrug og lugtgener 

fra landbrug

Ikke relevant.
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1.7 Boligmiljø og na-

boområde

Tilgængelighed for 

alle,

Planens konsekven-

ser for nærområdets 

beboere og brugere

X Områdets anvendelse ændres fra er-

hverv (bilsalg og værksted) til blandet 

bolig og erhverv, hvilket vil påvirke 

naboer positivt, da eventuelle negati-

ve påvirkninger fra den eksisterende 

virksomhed (f.eks. støj, lugt, tung trafik 

mv.) vil forsvinde.

Omdannelsen til boligområde vil tilføre 

arealet grønne rekreative områder, 

som vil påvirke biodiversiteten og give 

bedre forhold for dyre- og plantelivet i 

området.

Den kommende boligbebyggelse vil 

give en visuel påvirkning af naboarea-

lerne, da bygningernes højde overstiger 

højden på de eksisterende erhvervs-

bygninger. Muligheden for indblik fra 

beboere i de kommende boliger bliver 

dermed større.

Lokalplanen sikrer en øget tilgæn-

gelighed gennem området via en 

stiforbindelse mellem Dyrehave-

gårdsvej og Fynsvej, så det bliver 

muligt at gå en tur gennem områ-

det. Stiforbindelsen og de grønne 

rekreative arealer skaber ligeledes 

en forbindelse til Kolding Bypark, 

der ligger umiddelbart nord for 

lokalplanområdet.

Lokalplanen sikrer at bygningerne 

placeres i en vis afstand fra skel 

og at højden på bygningernes 

afstemmes, så der sker en aftrap-

ning mod nabobebyggelserne.

Det sikres ligeledes at indblik fra 

de tagterrasser, der muliggøres på 

punkthusenes tage (af de 3-eta-

gers bygningsafsnit) mindskes, 

da der skal være en minimumsaf-

stand fra tagkanten til tagterras-

sen og udsynet fra tagterrasserne 

dermed bliver mere horisontal ud 

over byen - fremfor lodret ned i 

nabobebyggelsernes haver.

X

1.8 Menneskers 

sundhed

Tilgængelighed til 

opholdsarealer, stier, 

forbindelser og 

mødesteder

Afstanden til fritids-

anlæg/mulighed for 

fysisk aktivitet

X se også 1.7

Lokalplan sikrer gode opholds- og akti-

vitetsmuligheder på områdets rekreati-

ve friarealer for de kommende beboere. 

Friarealerne indrettes til nærrekreativ 

ophold og aktivitet og ses også i sam-

menhæng med den korte afstand til 

Kolding Bypark. 

Opholdsarealerne i området suppleres 

af Kolding Bypark, som ligger umiddel-

bart nord for lokalplanområdet. Her er 

der mulighed for ophold og aktiviteter 

af en anden og mere offentlig karakter.

Lokalplanen sikrer udeopholds-

arealer, der svarer til minimum 

30 % af det samlede boligareal. 

Opholdsarealerne etableres dels 

på terræn og dels på altaner til 

boligerne. Som supplement er 

der mulighed for at indrette tag-

terrasser på de bygningsdele, der 

opføres i 3 etager. Det giver en 

god variation i mulighederne for 

udeophold - både tæt på boliger-

ne og nede på terræn.

X
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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 se også 1.7 og 1.8

Området ligger i Kolding By med gode 

muligheder for offentlig transport og 

tæt på byens servicefunktioner.

X

2. Materielle goder

2.1 Forbrug af arealer, 

energi og naturres-

sourcer

X Ikke udover det sædvanlige og forven-

telige ved tilsvarende boligområder.

X

2.2 Eksisterende 

bygninger og infra-

struktur, som skal 

nedlægges

X Det vil højne områdets attraktivitet og 

den visuelle påvirkning af omgivelserne 

at fjerne de eksisterende erhvervs-

bygninger og bygge nye boliger, der 

skaber sammenhæng til den nyere be-

byggelse mod nord, Koldinghave.

X

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.

Befæstelsen af området mindskes med 

omdannelsen til boligområde, da der 

skabes flere ubefæstede arealer.

Lokalplanen fastlægger en mak-

simal befæstelsesgrad på 50 %, 

hvilket forbedrer de eksisterende 

forhold, hvor stort set hele områ-

det er befæstet. 

X

3.2 Lokalt niveau

Vind, turbulens

Sol

Skyggeforhold

Bebyggelsen etableres i 3 - 5 etager, 

hvilket vurderes ikke at skabe proble-

mer på lokalt niveau.

Opholdsarealer placeres, hvor sol/

skyggeforhold er fordelagtige

X

4. Jordbund
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4.1 Jordforurening X Region Syddanmark har kortlagt matr. 

nr. 166c (den sydligste del af området) 

på vidensniveau 1. Regionen har vur-

deret, at der er risiko for forekomster af 

forurening på grunden, som kan

relateres til drift af autoværksted. 

Regionen har desuden kortlagt matr. 

nr. 164a (den nordligste del af området) 

på vidensniveau 2, som betyder at der 

er konstateret en forurening.

Bygherre skal ansøge Kolding Kom-

mune om tilladelse, før anvendelsen af 

arealet ændres til miljøfølsom arealan-

vendelse.

Lokalplanens redegørelse oplyser om, 

hvorledes bygherre skal forholde sig 

ved evt. jordflytning eller hvis der mod 

forventning påtræffes jordforurening 

under anlægsarbejder.

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

5. Vand

5.1 Overfladevand

Håndtering

Nedsivning

Udledning

Forsinkelse

Potentielt vandlidende 

områder

X Overfladevand håndteres i

overensstemmelse med spildevands-

planen (området skal separatkloake-

res).

Regnvandets eksisterende strømnings-

veje afbrydes ikke.

X

5.2 Spildevand

Håndtering

X Spildevand forventes håndteret i over-

ensstemmelse med spildevandsplanen 

(området skal separatkloakeres).

X
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5.3 Vandløb og søer

Påvirkning af vandløb 

og søer i forhold til 

håndtering af overfla-

devand

Risiko for forurening

X Ingen uhensigtsmæssig påvirkning. 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 Ingen uhensigtsmæssig påvirkning. 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 Kolding Kommune har ikke registreret 

bilag IV arter i området. På grund af 

arealets hidtidige anvendelse vurderes 

det ikke at være et velegnet levested 

for bilag IV arter. Derfor vurderes det at 

planlægningen ikke kan påvirke bilag 

IV-arter. 

Der er indarbejdet en beplant-

ningsplan, der sikrer en varieret 

beplantning i området, der bl.a.

øger biodiversiteten og kan få en 

klimaregulerende effekt.

Lokalplanen giver ligeledes mu-

lighed for at udføre bebyggelsens 

tage som grønne tage med se-

dum, hvilket bl.a. kan bidrage med 

at tilbageholde og fordampe regn-

vand, og aflaster på den måde 

kloaksystemet. Tagets opbygning 

virker kølende om sommeren, 

holder på varmen om vinteren og 

giver bedre levevilkår for blandt 

andet fugle og insekter.

X

7.2 Natura 2000 X Nærmeste Natura 2000-område er 

”Svanemosen” og ”Lillebælt”, som lig-

ger hhv. 6,7 km. og

7,5 km. fra planområdet. Det vurderes 

at planlægningen på grund af afstan-

den og den anvendelse, der planlæg-

ges for, ikke kan medføre en negativ 

påvirkning af Natura 2000-områder. 

X



Miljøscreening af Kommuneplantillæg 61 og Lokalplan 0021-16

Miljøparameter Kan planlæg-

ningen medføre 

ændringer eller 

påvirkninger af 

miljøet?

Bemærkninger Hvordan integreres miljøhen-

syn i planlægningen?

Kræ-

ver 

mil-

jørap-

port?

N
ej

Ja
, i

 m
in

d
re

 g
ra

d

Ja
, i

 v
æ

se
n

tl
ig

 g
ra

d

N
ej

Ja

8. Landskab

8.1 Overordnede 

landskabsinteresser

Bevaringsværdige 

landskaber

Kystnærhedszonen

Skovrejsning

X Lokalplanområdet ligger i en afstand 

af ca. 1 km. fra kysten øst for Kolding 

Havn. Størstedelen af havnebebyg-

gelsen på den nordlige side af havnen 

ligger mellem lokalplanområdet og

kysten, ligesom der også ligger både 

etageboliger og enfamilieboliger samt 

beplantning nord for jernbanen. Lokal-

planområdet ligger desuden forholds-

vist lavt i bylandskabet. Samlet set

vurderes det, at den nye bebyggelse 

ikke vil have en visuel påvirkning af 

kysten.

X

8.2 Beskyttelseslinjer

Å-beskyttelseslinjen

Skovbeskyttelses-

linjen

Strandbeskyttelses-

linjen

X Der er ikke registreret beskyttelseslinjer 

inden for området.

X

8.3 Visuel påvirkning 

på lokalt plan

Udsigt

Indblik

Arkitektonisk udtryk

Lysforurening

X De umiddelbare naboer til lokalplanom-

rådet kan forvente ændring i deres

udsigtsforhold, dog ikke ud over hvad 

der kan forventes i et almindeligt etage-

boligområde.

Den kommende boligbebyggelse vil 

give en visuel påvirkning af naboarea-

lerne, da bygningernes højde overstiger 

højden på de eksisterende erhvervs-

bygninger. Muligheden for indblik fra 

beboere i de kommende boliger bliver 

dermed større.

Lokalplanen indeholder bestem-

melser om bebyggelsens ydre 

fremtræden og maksimale etage-

antal.

Lokalplanen sikrer også at byg-

ningerne placeres i en vis afstand 

fra skel og at højden på bygning-

ernes afstemmes, så der sker en 

aftrapning mod nabobebyggel-

serne.

Det sikres ligeledes at indblik fra 

de tagterrasser, der muliggøres på 

punkthusenes tage (af de 3-eta-

gers bygningsafsnit) mindskes, 

da der skal være en minimumsaf-

stand fra tagkanten til tagterras-

sen og udsynet fra tagterrasserne 

dermed bliver mere horisontal ud 

over byen - fremfor lodret ned i 

nabobebyggelsernes haver.

X



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
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 m
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d
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 g
ra

d

Ja
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æ
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n
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d

N
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9. Kulturarv

9.1 Fortidsminder og 

diger

Herunder fortidsmin-

debeskyttelseslinjer

Beskyttede sten og 

jorddiger

X Der er ikke registreret fortidsminder el-

ler lignende inden for området.

X

9.2 Kirker

Herunder kirkebygge-

linjer, kirkeomgivelser 

og kirkefredninger

X Der er ikke registreret beskyttelseslinjer 

eller fredninger inden for området

X

9.3 Bebyggelse

Kulturmiljøer, kul-

turfredninger og 

bevaringsværdige 

bygninger

Arkitektonisk arv,

kommunens Arkitek-

turstrategi

X Der er ikke registreret kulturmiljøer, 

fredninger, bevaringsværdier eller lig-

nende inden for området.

X

9.4 Arkæologiske 

forhold 

Jordfaste fortidsmin-

der

X Lokalplanens redegørelse oplyser om, 

hvordan bygherre skal forholde sig, 

hvis der mod forventning skulle dukke 

fund op under anlægs- og gravearbej-

der.

X

10. Andet

10.1 Andre faktorer, 

der er relevante ved 

den pågældende plan

Ingen yderligere relevante faktorer.

11. Kumulative ef-

fekter

Indbyrdes forhold 

mellem ovenstående 

faktorer, den samle-

de påvirkning. Flere 

enkelte ubetydelige 

påvirkninger kan give 

en væsentlig samlet 

påvirkning

X Der vurderes ingen væsentlig påvirk-

ning som følge af kumulative effekter.

X



Miljøscreening af Kommuneplantillæg 61 og Lokalplan 0021-16

Klagevejledning

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

planlægningen. 

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

lig, individuel interesse i sagens udfald. 

Hvem er klageinstans? 
Planklagenævnet. 

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

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

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

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

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

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

bejde en miljøvurdering. 

Hvad er lovgrundlaget? 
Planloven og miljøvurderingsloven. 

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

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

klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk. 

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

fra offentliggørelsen. 



By- og Udviklingsforvaltningen

Planafdeling

tlf. 79 79 13 20

plan@kolding.dk

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.


