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Luftfoto med planområdets afgrænsning.

Indledning

Planens formål
Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 8 ha landbrugsjord, som i kommuneplanen er udlagt 

til fritidsformål i form af campingplads. 

Lokalplanens formål er at give mulighed for at etablere en campingplads med op til 200 enhe-

der, herunder campinghytter, samt tilhørende bygninger til servicefunktioner, administration og 

forpagterbolig. Det er desuden lokalplanens formål at sikre at campingpladsen indpasses i det 

omgivende landskab.
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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. 1, idet der planlægges for et projekt, som er omfattet af 

punkt 12d 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 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.
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Begrundelse for afgørelsen
Det vurderes, at den samlede miljøpåvirkning inklusive de kumulative effekter af planforslaget 

er uvæsentlig, hvorfor der ikke er krav, om udarbejdelse af en miljørapport 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:

Der er en middel risiko for at etableringen af en campingplads vil medføre en visuel påvirkning 

af det bevaringsværdige landskab omkring Donssøerne og Troldhedestien. Risikoen minimeres 

i planlægningen ved at der fastsættes bestemmelser om afskærmende beplantning og bebyg-

gelses udformning, placering og farvesætning.

Der er en lille risiko for, at en øget befæstelsesgrad inden for lokalplanområdet medfører øget 

udledning af overfladevand til Donsrod Å. Risikoen minimeres i planlægningen ved at største-

delen af overfladevandet fra lokalplanområdet nedsives inden for området. Lokalplanen sikrer 

mulighed for at etablere bassiner så udledning af overfladevand fra delområde 1 til Donsrod Å 

kan forsinkes.

Lokalplanområdet ligger inden for et område udpeget som drikkevandsinteresser, nitratfølsomt 

indvindingsområde og indvindingsområde til almene vandværker. Der tages i planlægningen 

hensyn til grundvandsinteresserne, da det planlægges at overfladevand fra delområde 1, som 

rummer større køre- og parkeringsarealer, skal opsamles og afledes kontrolleret, så det ikke 

nedsives. For de øvrige områder fastsætter lokalplanen, at nedsivning skal foregå med forsin-

kelse gennem muldlag og beplantning via grøfter og regnbede, samt at bassiner til forsinkelse 

af overfladevand, skal etableres med membran, så der ikke nedsives direkte til grundvandet.

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

ved de ikke er væsentlige.

Samlet set vurderer Kolding Kommune, at planens gennemførelse ikke vil have en væsentlig 

indvirkning på miljøet i lovens forstand. Der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering med tilhø-

rende miljørapport

Derudover kan det afvises, at planen påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natu-

ra 2000) væsentligt, og at planen kan beskadige, ødelægge eller påvirke yngle- og rasteområ-

der 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 

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

Kræ-

ver 
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jørap-

port?
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1. Befolkningens le-

vevilkår

1.1 Trafik

Trafik afvikling 

Risiko for ulykker

Offentlige Transport-

muligheder

x Realisering af campingpladsen vil be-

tyde let øget trafik til området og på 

Dons Landevej. Campingpladsen får 

vejadgang fra Dons Landevej via den 

nordlige adgang til sidevejen på Dons 

Landevej, hvor et kanaliseringsanlæg 

er under etablering, som vil forbedre 

trafiksikkerheden.

Lokalplanforslaget sikrer med 

sin disponeringsplan en sikker 

trafikafvikling inden for lokalplan-

området, herunder vendeplads for 

lastbiler.

X

1.2 Sikkerhed i for-

hold til brand, eksplo-

sion og giftpåvirkning

X Ikke relevant X

1.3 Støj og luftemissi-

oner fra virksomheder 

og tekniske anlæg

X Det vurderes, på baggrund af afstan-

den, den afskærmende beplantning 

omkring lokalplanområdet og det plan-

lagte erhvervsområdes karakter,  at det 

ikke er sandsynligt at det planlagte er-

hvervsområde øst for Dons Landevej vil 

give anledning til væsentlig påvirkning 

af luftemissioner. 

Campingpladsen vurderes at være en 

bynær campingplads, da den ligger i 

udkanten af Kolding by, umiddelbart 

uden for byzonen. Potentiel støj fra 

virksomheder fra det planlagte er-

hvervsområde øst for Dons Landevej 

er beregnet til maks. 53/43/38 dB. 

Støjen overholder dermed vejledende 

støjgrænser på 55/45/40 dB, svarende 

til områdetype 3, som også omfatter 

blandet bolig/erhver og boliger i det 

åbne land. Dette vurderes at være 

acceptabelt på baggrund af camping-

pladsens bynære beliggenhed.

Ikke relevant 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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1.4 Støj og vibrationer 

fra trafik og jernbane

X Campingpladsen vurderes at være en 

bynær campingplads, da den ligger i 

udkanten af Kolding by, umiddelbart 

uden for byzonen. Vejstøjen indenfor 

lokalplanområdet er beregnet til ca. 55 

dB og overholder dermed Miljøstyrel-

sens vejledende støjgrænse på maks. 

58 dB for rekreative områder i eller nær 

byområder (parker, kolonihaver, nytte-

haver, turistcampingpladser).

Ikke relevant X

1.5 Påvirkning af 

erhvervsliv, herunder 

produktionsvirksom-

heder, detailhandel

X Campingpladsen vil potentielt påvirke 

de krav vedrørende støj, der stilles til 

kommende virksomheder i det planlag-

te erhvervsområde øst for Dons Lan-

devej. Erhvervsområdet er dog allerede 

påvirket af nærliggende boliger i det 

åbne land, og etablering af camping-

pladsen vurderes derfor ikke at få reel 

betydning.

Ikke relevant X

1.6 Påvirkning af og 

fra landbrug

Begrænsninger for 

landbrug og lugtgener 

fra landbrug

X Det vurderes, på baggrund af afstan-

den på ca. 400 meter og husdyrbru-

gets karakter og begrænsede størrelse, 

at landbrugsejendommen Rødbæks-

gård ikke vil give anledning til væsentlig 

påvirkning af støv, lugt og anden luft-

forurening og at etablering af camping-

pladsen ikke vil begrænse landbruget, 

set i forhold til at der i dag også drives 

en børnehave på landbrugsejendom-

men.

Ikke relevant X

1.7 Boligmiljø og na-

boområde

Tilgængelighed for 

alle,

Planens konsekven-

ser for nærområdets 

beboere og brugere

X Ikke relevant 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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d
re

 g
ra

d

Ja
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d
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Ja

1.8 Sundhedstilstand

Tilgængelighed til 

opholdsarealer, stier, 

forbindelser og 

mødesteder

Afstanden til fritids-

anlæg/mulighed for 

fysisk aktivitet

X Der planlægges en ny offentlig sti mel-

lem Dons Landevej og Troldhedestien. 

Størstedelen af stien ligger uden for 

lokalplanområdet, mens en mindre 

strækning nærmest Dons Landevej vil 

forløbe gennem lokalplanområdet. 

Lokalplanen udlægger areal til den 

offentlig sti gennem lokalplan-

området.

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

2.1 Arealforbrug X Lokalplanen medfører ikke et arealfor-

brug ud over det sædvanlige og for-

ventelige for campingpladser.

Ikke relevant X

2.2 Eksisterende 

bygninger og infra-

struktur, som skal 

nedlægges

X Ikke relevant X

3. Klimatiske faktorer

3.1 Følger af globalt 

opvarmning

Forhøjet vandstand

Ekstrem regn

Oversvømmelse

Klimahåndterings 

områder

X Ikke relevant X

3.2 Lokalt niveau

Vind, turbulens

Sol

Skyggeforhold

X Ikke relevant X

4. Jordbund

4.1 Jordforurening X Ikke relevant X

4.2 Råstoffer X Ikke relevant X

4.3 Geologiske sær-

præg

X Ikke relevant X
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Miljøparameter Kan planlæg-

ningen medføre 

ændringer eller 

påvirkninger af 

miljøet?

Bemærkninger Afbødende foranstaltninger

– hvad skal indgå i planen

Kræ-
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mil-

jørap-

port?

N
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n
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N
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5. Vand

5.1 Overfladevand

Håndtering

Nedsivning

Udledning

Forsinkelse

Potentielt vandlidende 

områder

X På baggrund af jordartskort forventes 

jordbunden i lokalplanområdet primært 

at bestå af smeltevandssand, og vur-

deres derfor egnet til nedsivning. Af 

hensyn til grundvandsinteresser i om-

rådet nedsives kun fra de delområder 

hvor anvendelsen giver mindst risiko for 

forurening.

Udledning til vandløbet fra befæstede 

arealer kræver udledningstilladelse fra 

Kolding Kommune.

Lokalplanen vil fastsætte bestem-

melser der sikrer, at overfladevand 

fra delområde 1, som rummer 

større køre- og parkeringsarealer, 

opsamles og afledes kontrolleret. 

For de øvrige områder fastsætter 

lokalplanen, at nedsivning skal 

foregå med forsinkelse gennem 

muldlag og beplantning via grøfter 

og regnbede. Bassiner til forsin-

kelse af vand skal etableres med 

membran, så der ikke nedsives 

direkte til grundvandet.

X

5.2 Spildevand

Håndtering

X Spildevand skal afledes til det offentlige 

kloaksystem. Området er planlagt til 

separat-kloakering, men det forventes 

at der udelukkende kloakeres for spil-

devand.

Lokalplanen medfører behov for 

et tillæg til den gældende spilde-

vandsplan.

X

5.3 Vandløb og søer

Påvirkning af vandløb 

og søer i forhold til 

håndtering af overfla-

devand

Risiko for forurening

X Campingpladsen er placeret ned til 

Donsrod Å. Donsrod Å er et vandløb, 

der er miljømålsat og beskyttet efter 

naturbeskyttelseslovens §3. Som 

udgangspunkt skal udledning fra be-

fæstede arealer til vandløbet forsinkes 

svarende til den naturlige afstrømning 

fra arealet i en vintermedianmaksi-

mumssituation, som i Donsrod Å er 

omkring 0,8 l/s/ha.

Eventuelle dræn fra oplandet på ma-

triklen skal bibeholdes og hvis der i 

forbindelse med anlægsarbejdet sker 

skader på eksisterende dræn skal de 

reetableres.

Det forventes, at størstedelen af 

overfladevandet fra lokalplanom-

rådet nedsives inden for området. 

Lokalplanen vil fastsætte bestem-

melser der sikrer mulighed for at 

etablere bassiner så udledning af 

overfladevand til Donsrod Å kan 

forsinkes.

Udledning til vandløbet fra befæ-

stede arealer kræver udledningstil-

ladelse fra Kolding Kommune.

X
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Miljøparameter Kan planlæg-

ningen medføre 

ændringer eller 

påvirkninger af 

miljøet?

Bemærkninger Afbødende foranstaltninger

– hvad skal indgå i planen

Kræ-
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5.4 Grundvand

Drikkevandsinteresser 

Indvindingsopland

Boringer

X Lokalplanområdet er omfattet af drik-

kevandsinteresser, indvindingsopland 

til vandværker og nitratfølsomt indvin-

dingsområde.

På baggrund af jordartskort forventes 

jordbunden i lokalplanområdet primært 

at bestå af smeltevandssand, og vur-

deres derfor egnet til nedsivning. Af 

hensyn til grundvandsinteresser i om-

rådet nedsives kun fra de delområder 

hvor anvendelsen giver mindst risiko for 

forurening.

Lokalplanen vil fastsætte bestem-

melser der sikrer, at overfladevand 

fra delområde 1, som rummer 

større køre- og parkeringsarealer,  

opsamles og afledes kontrolleret. 

For de øvrige områder fastsætter 

lokalplanen, at nedsivning skal 

foregå med forsinkelse gennem 

muldlag og beplantning via grøfter 

og regnbede. Bassiner til forsinkel-

se af overfladevand skal etableres 

med membran, så der ikke nedsi-

ves direkte til grundvandet.

X

6. Luft

6.1 Luftforurening

Støv og andre emis-

sioner

X Se 1.3 og 1.6 Ikke relevant 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. 

Ikke relevant X

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

2000-område, som er Svanemosen. 

Indenfor en afstand af 11 km ligger 

yderligere et Natura 2000 område, 

som er Lillebælt. Kolding Kommune 

vurderer, at planlægningen på grund 

af afstanden og den anvendelse, der 

planlægges for, ikke kan medføre en 

negativ påvirkning af Natura 2000-om-

råder. 

Ikke relevant X

Miljøscreening af Lokalplan 0619-72

11



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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8. Landskab

8.1 Overordnede 

landskabsinteresser

Bevaringsværdige 

landskaber

Kystnærhedszonen

Skovrejsning

X En mindre del af lokalplanområdets 

syd-vestlige hjørne er omfattet af ud-

pegningen af det bevaringsværdige 

landskab omkring Donssøerne.

Lokalplanområdet ligger udenfor kyst-

nærhedszonen.

Lokalplanområdet er udpeget som 

skovrejsningsområde. Udpegningen 

medfører ikke en pligt til at plante skov 

og det vurderes, at anvendelsen til 

campingplads af det aktuelle areal, 

som har en begrænset størrelse, ikke 

væsentligt forringer mulighederne for 

skovrejsning i området som helhed. 

Lokalplanen fastsætter bestem-

melser som sikrer, at camping-

pladsen indpasses i landskabet. 

Konkret fastsættes bestemmelser 

om beplantningsbælter omkring 

lokalplanområdet, om etablering 

af en grøn udsigtskile og om be-

byggelses størrelse, placering, 

udformning og farvesætning.

8.2 Beskyttelseslinjer

Å-beskyttelseslinjen

Skovbeskyttelses-

linjen

Strandbeskyttelses-

linjen

X Ikke relevant

8.3 Visuel påvirkning 

på lokalt plan

Udsigt

Indblik

Arkitektonisk udtryk

Lysforurening

X Lokalplanområdet afskærmes allerede 

i dag af levende hegn og skovbeplant-

ning på flere sider. Terrænnet skråner 

mod sydvest, og området vil derfor 

være synligt fra Troldhedestien og om-

rådet omkring denne.

Lokalplanen vil fastsætte bestem-

melser om, at der skal etableres 

beplantningsbælter som indram-

mer området. Desuden sikres, 

at der plantes en lund af træer 

inderst i den grønne kile, som del-

vist afskærmer service og admi-

nistartionsbygninger visuelt. Der-

udover vil lokalplanen stille krav til 

campinghytternes udformning og 

farvesætning.

X

9. Kulturarv

9.1 Fortidsminder

Herunder fortidsmin-

debeskyttelseslinjer

Beskyttede sten og 

jorddiger

X Ikke relevant

Kolding Kommune 
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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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mil-
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9.2 Kirker

Herunder byggelinjer, 

omgivelser og kirke-

fredninger

X Ikke relevant X

9.3 Kulturmiljøer, 

kulturfredninger og 

bevaringsværdige 

bygninger

X Ikke relevant X

9.4 Arkæologiske 

forhold 

Jordfaste fortidsmin-

der

X Museum Sønderjylland har vurderet 

at der er høj risiko for at træffe på 

jordfaste fortidsminder ved bygge- og 

anlægsarbejde i lokalplanområdet. Der 

bør derfor foretages en frivillig forunder-

søgelse før projektet realiseres. 

Lokalplanen oplyser om museets 

vurdering og museumslovens reg-

ler hvis der findes jordfaste fortids-

minder på området.

X

10. Andet

10.1 Andre faktorer, 

der er relevante ved 

den pågældende plan

X Ikke relevant X

11. Kumulative ef-

fekter

Den samlede påvirk-

ning. Flere enkelte 

ubetydelige påvirk-

ninger kan give en 

væsentlig samlet på-

virkning

X Ikke relevant X
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Klagevejledning

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

planlægningen. 

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

lig, individuel interesse i sagens udfald. 

Hvem er klageinstans? 
Planklagenævnet. 

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

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

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

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

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

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

bejde en miljøvurdering. 

Hvad er lovgrundlaget? 
Planloven og miljøvurderingsloven. 

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

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

klage og gebyr findes på www.naevneneshus.dk. 

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

fra offentliggørelsen. 

Miljøscreening af Lokalplan 0619-72
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By- og Udviklingsforvaltningen

Planafdeling

tlf. 79 79 13 20

byogudvikling@kolding.dk

Miljøscreening af Lokalplan 0619-72

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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