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Side 1 Scoping - Miljørapport for Marina City 
 

1 INDLEDNING 
Kolding Kommune modtog i december 2016 en VVM-anmeldelse og en lokal-
plananmodning for Marina City – en ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i 
Kolding.  

Kolding Kommune besluttede, at der skal udarbejdes VVM, lokalplan med kom-
muneplantillæg og tilhørende miljøvurdering (SMV). VVM og SMV udarbejdes 
som én samlet miljørapport. I det følgende refereres alene til miljørapporten. 

Kystdirektoratet modtog tilsvarende en VVM-ansøgning for anlæggene til søs, og 
har også afgjort, at der skal udarbejdes VVM. 

De to myndigheder har besluttet, at processen samordnes, og at der udarbejdes 
én fælles miljørapport.  

1.1 Indledende forslag til scoping til første offentlighedsfase 
De to myndigheder udarbejdede en fælles indledende scoping af de emner, som 
efter myndighedernes indledende vurdering skulle indgå i miljøundersøgelserne.  

Formålet med scoping er at fastlægge en fælles referenceramme for de under-
søgelser og vurderinger, der skal iværksættes i forbindelse med den fælles miljø-
rapport. 

I perioden 22. marts 2017 til den 19. april 2017 afholdt myndighederne den før-
ste offentlighedsfase med indkaldelse af idéer og forslag til miljørapport og plan-
forslag. Den 28. marts blev der afholdt et velbesøgt borgermøde. 

I samme periode blev de relevante berørte myndigheder inddraget i fastlæggel-
sen af scoping.  

I høringsperioden indkom bemærkninger, indsigelser og ønsker til bl.a. afgræns-
ning af miljørapporten fra myndigheder, borgere, foreninger og interesseorgani-
sationer. 

1.2 Suppleret scoping på baggrund af høringssvar og projektændringer 
I forbindelse med den første offentlighedsfase blev der fra en række sider udtrykt 
bekymring omkring bl.a. en potentiel visuel påvirkning som følge af etablering af 
højhuse længst mod øst. 

Som følge heraf blev der foretaget en projektændring, så den geografiske ud-
strækning mod øst er reduceret, og den påtænkte høje bebyggelse på nye øer 
mod øst er udgået. I stedet opereres med lavere bebyggelse (op til 4-8 etager) 
længere mod vest samt et enkelt højhus (op til 16 etager) længst mod vest som 
redegjort for i afsnit 2.1. 
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Det anlægsmæssige indhold er blevet mere afklaret med bl.a. mere præcise 
mængder på uddybning og opfyld, ligesom der ønskes mulighed for genanven-
delse/nyttiggørelse af forurenet jord og jordlignende restprodukter ved opfyldnin-
gen, som delvis erstatning for nye råstoffer. En projektændring omfatter således 
en anvendelse af ovenstående materialer til opfyld i en del af projektområdet. 

Projektændringerne omfatter desuden en ændring af projektets geografiske ud-
strækning mod vest, således at der bliver mulighed for at etablere bådoplag, 
bådhuse, sommerparkering og midlertidige anvendelser på et ca. 2 ha stort om-
råde mellem Skamlingvejen og en afvandingsgrøft nord for vejen. 

På baggrund af disse projektændringer og andre indkomne høringssvar blev 
scoping justeret. I den justerede scoping blev der tilføjet emner i et omfang og 
med et undersøgelsesniveau fastlagt af myndighederne. 

Som følge af projektændringerne blev der foretaget en formel anmeldelse af pro-
jektændringerne, hvorved der skulle afholdes en supplerende første offentlig-
hedsfase. I den forbindelse blev den supplerede scoping fremlagt for offentlighe-
den i en supplerende første offentlighedsfase med indkaldelse af idéer og forslag 
i perioden 29 september til 27. oktober 2017 .  

Efter den supplerende første offentlighedsfase, er der udarbejdet en endelig sco-
ping, som lægges til grund for de miljøvurderinger, der udføres af Marina City 
som grundlag for Kolding Kommunes vedtagelse af plangrundlag og meddelelse 
af VVM-tilladelse samt Kystdirektoratets afgørelse efter kystbeskyttelsesloven. 

Den supplerede og endelige scoping fremgår af kapitel 5. I kapitel 5 redegøres 
der for niveauet for behandlingen af de enkelte emner, herunder redegøres der 
kort for datagrundlag og metodevalg.  

For en række emner redegøres der på et argumenteret grundlag for, hvorfor em-
net ikke anses for potentielt at kunne blive væsentligt påvirket, og hvorfor det så-
ledes ikke behandles nærmere i miljørapporten. 

1.3 Lovgrundlag for scoping og miljørapport 
Miljørapporten udgør både VVM-redegørelse iht. VVM-bekendtgørelsen for an-
læg på land og VVM-bekendtgørelsen for anlæg på søterritoriet samt miljøvurde-
ring af lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg iht. Lov om miljøvurdering af 
planer og programmer. Derfor er scoping foretaget samlet iht. alle følgende be-
kendtgørelser og love: 

• BEK nr. 1440 af 23/11/2016 om vurdering af visse offentlige og private 
anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 
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• BEK nr. 895 af 21/06/2016 om miljømæssig vurdering af visse anlæg og 
foranstaltninger på søterritoriet 

• LBK nr. 1533 af 10/12/2015 af lov om miljøvurdering af planer og pro-
grammer. 

Miljørapporten udarbejdes, således at den lever op til form- og indholdskrav i 
ovenstående bekendtgørelser og love.  

Således redegøres der i miljørapporten bl.a. for 0-alternativet samt de væsentlig-
ste alternativer, som bygherren har undersøgt, og oplysninger om de vigtigste 
grunde til valget under hensyntagen til virkningerne på miljøet.  

Idet projektet er anmeldt og screeningsafgørelsen er truffet iht. ovennævnte lov-
givning, forløber miljøvurderingsprocessen iht. disse, uagtet at der efterfølgende 
er indført en ny fælles lovgivning om miljøvurdering af planer og programmer og 
af konkrete projekter (VVM), hvor den gældende er LBK nr. 1225 af 25/10/2018  
.  
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2 PROJEKTETS UDVIKLING 
Den indledendes scoping redegjort for i afsnit 1.1 blev foretaget på baggrund af 
det projekt, som blev VVM-anmeldt i december 2016. Projektområdet herunder 
udgjorde den arealmæssige ramme for den nye lystbådehavn og bydel ved Ma-
rina Syd.  

 

Figur 2.1: Afgrænsning af området for VVM-anmeldelse 2016 ved Marina Syd og Skam-
lingvejen.  

Projektet omfattede opfyldning og uddybning af søterritoriet, og det samlede pro-
jektareal var på ca. 44 ha, hvoraf ca. 9-11 ha var ny opfyldning. Landarealerne 
omfattet af projektet ville efter opfyldningen udgøre ca. 15 ha. 

Projektet var ved anmeldelsen disponeret som vist illustrationsplanen i nedenstå-
ende Figur 2.2 og aksonometrien i Figur 2.3. 
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Figur 2.2: Disponering af det i 2016 VVM-anmeldte projekt. 

 

Figur 2.3: Aksonometri af det i 2016 VVM-anmeldte projekt. 

Særlige kendetegn ved denne disponering var en række øer og højhuse længst 
mod øst. 

2.1 Projektændring efter første offentlighedsfase 
I den første offentlighedsfase indkom en række bemærkninger fra borgere, som 
udtrykte bekymring over placeringen af op til 60 m høje bygninger på nye op-
fyldte arealer og øer længst mod øst. 

Som konsekvens heraf foretog bygherren en projektændring, således at den 
geografiske udstrækning mod øst blev reduceret, og at højhusene i stedet 
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etableres som ét enkelt højhus længst mod vest mod skoven i område B på eksi-
sterende arealer og derved nordvest for de eksisterende højhuse ved Kløvervej. 
På øvrige eksisterende arealer og på nyopfyldte arealer etableres således kun 
lavere bebyggelse (op til hhv. 4 og 8 etager) som vist på områdeinddelingen i Fi-
gur 2.4 og aksonometrien i Figur 2.6. Desuden er antallet af øer mod øst 
reduceret til én, der evt. kan etableres som en pælekonstruktion. 

Det anlægsmæssige indhold er blevet mere afklaret med bl.a. mere præcise 
mængder på uddybning og opfyld, ligesom der ønskes mulighed for 
genanvendelse/nyttiggørelse af forurenet jord og jordlignende restprodukter ved 
opfyldningen som delvis erstatning for nye råstoffer. En projektændring 
omfattede således en anvendelse af ovenstående materialer til opfyld i en del af 
projektområdet. 

Projektændringerne omfatter desuden en ændring af projektets geografiske 
udstrækning mod vest, således at der desuden i område H bliver mulighed for at 
etablere bådoplag, bådhuse, sommerparkering og midlertidige anvendelser 
relateret til Marina City på et ca. 2 ha stort område mellem Skamlingvejen og en 
afvandingsgrøft nord for og langs vejen. 

 

Figur 2.4: Områdeinddeling af det i 2017 ændrede projekt. 

Projektområdets afgrænsning bliver derved som vist på Figur 2.5.  
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Figur 2.5: Afgrænsning af området for det i 2017 ændrede projekt. 

 

Figur 2.6: Aksonometri af det i 2017 ændrede projekt illustrerende flytningen af højhu-
sene, reduktionen i østlig udbredelse og i antallet af øer samt vinteroplag mm. 
mod vest. 

Disse ændringer af projektet lægges således til grund for scoping i kapitel 5, og 
den vil i en endelig version efter den supplerende første offentlighedsfase blive 
lagt til grund for vurderingerne i miljørapporten.  

Miljørapporten vil indeholde et kapitel med en anlægsbeskrivelse, der redegør 
for projektet i detaljer. 
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3 GEOGRAFISK AFGRÆNSNING AF UNDERSØGELSESOMRÅDET 
I dette afsnit beskrives den geografiske afgrænsning af undersøgelsesområdet, 
som vurderingerne udføres for.  

Den emnemæssige afgrænsning i form af scoping gennemgås i kapitel 5. 

Miljøvurderingerne omfatter geografisk projektområdet, som er vist i Figur 2.5, og 
de nærområder der påvirkes direkte af etableringen af Marina City. For visse for-
hold omfatter dette område større dele af kommunen, herunder Kolding Fjord 
(eksempelvis med hensyn til visuel og landskabelig påvirkning). Tilsvarende om-
fatter vurderingerne områder til klapning af uddybningsmateriale. 

Udvidelsen af lystbådehavnen i forbindelse med Marina City sker bl.a. for at 
kunne overflytte 500 bådpladser fra Lystbådehavn Nord til Marina Syd, idet Kol-
ding erhvervshavn har opsagt lejemålet for Lystbådehavn Nord. 

Principielt set omfatter projektet således også afviklingen af Lystbådehavn Nord 
for de emner, der er berørt af dette. Dette drejer sig hovedsageligt om forhold 
knyttet til de rekreative værdier i forbindelse med Lystbådehavn Nord for de dele 
af befolkningen, der anvender lystbådehavnen til andre formål end lystsejlads. 
Dette kunne eksempelvis være som destination for en gåtur eller for at besøge 
iskiosken. Der er dog ikke i VVM-anmeldelsen for Marina City anmeldt anlægs-
mæssige ændringer i Lystbådehavn Nord. 

I forbindelse med iværksættelse af anlægsarbejderne for udvidelsen af Kolding 
erhvervshavn på arealerne i Lystbådehavn Nord, skal der foretages en særskilt 
VVM-anmeldelse af dette projekt til Kolding Kommune samt Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsen. I den forbindelse vil der blive foretaget en screening til afgørelse 
af, hvorvidt anlægsprojektet i sig selv har en så potentiel væsentlig miljøpåvirk-
ning, at der skal foretages en VVM-vurdering. 

På denne baggrund er det valgt ikke at inddrage afviklingen af Lystbådehavn 
Nord i miljørapporten for Marina City ud over for de emner, der redegøres for i 
kapitel 5. 
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4 ALTERNATIVER 

4.1 Første offentlighedsfase 
I forbindelse med den første offentlighedsfase med indkaldelse af idéer og for-
slag blev der fremsendt mange forslag til alternativer og alternative placeringer 
fra borgere.  

Det var et fremtrædende ønske i 13 af bemærkningerne, at der skulle ske en pla-
cering af dele eller hele projektet i skovområdet vest for det daværende projekt-
område. Forslagene for placering af anlæg i skoven spændte vidt. Fra at skoven 
kan udgraves til marina, til at den skal anvendes til boligbyggeri, således at ma-
rina og boliger bliver adskilt. Der kom også forslag om, at åen skulle omlægges 
til forløb igennem skoven. 

Ca. 3 bemærkninger foreslog, at man skal holder sig til den gældende grænse 
for byudvikling i kommuneplanen, mens 5 foreslog, at projektet omdisponeres/re-
duceres inden for projektområdet. 

Samlet set indeholdt ca. 21 af henvendelserne i forbindelse med den første of-
fentlighedsfase således en eller anden form for ønske om alternativ til det frem-
lagte projekt.  

På baggrund af tendensens i de indkomne høringssvar foretog bygherren en 
projektændring, hvorefter der blev iværksat en supplerende indkaldelse af idéer 
og forslag.  

4.2 Supplerende indkaldelse af idéer og forslag i første offentlighedsfase 
På baggrund af projektændringerne efter den første offentlighedsfase, blev der 
som redegjort for i bl.a. afsnit 1.2 afholdt en supplerende første offentlighedsfase 
med indkaldelse af idéer og forslag.  

Også i denne fase indkom høringssvar og bemærkninger fra borgere, som inde-
holdt forslag om alternativer og alternative placeringer.  

I nedenstående afsnit 4.3 er indsat en oversigt over de indkomne høringssvar i 
første offentlighedsfase inkl. supplerende indkaldelse med forslag om alternati-
ver og alternative placeringer, som er kategoriseret efter princippet i alternativet. 

4.3 Oversigt over tematiserede svar og afledte alternativer 
I den første offentlighedsfase er der fra borgere og interesseorganisationer frem-
sendt en række bemærkninger og ændringsforslag, som har karakter af alterna-
tive forslag til disponering af Marina City. Disse høringssvar er kategoriseret i ne-
denstående Tabel 4.1. A-serien refererer til bemærkninger fra den første offent-
lighedsfase, mens B-serien refererer til bemærkninger fra den supplerende før-
ste offentlighedsfase. 
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Lbnr. / høringssvar i bilag 3. Alternativ til belysning 

Direkte nævnt i B8 samt udledt af A12 
og B27 

Alternativ A:  
Øget bådoplag i skoven mod vest. 
Mindre opfyld 

B18, B20, B21, B22, B32, B33 
 
 

Alternativ B: 
Alle boliger placeres på eksisterende 
opfyld. 
Nyt opfyld anvendes alene til maritime 
funktioner. 
Funktionsadskillelse mellem boliger og 
lystbåde. 

A8, A12, A13, A17, A19, A20/A30, 
A23, A28, A29, A34, A37, A39, A44, 
B8, B18, B20, B21, B27, B32, B33 
 
 
 

Alternativ C: 
Alle boliger placeres i skoven vest for 
Åstien. 
Opfyldsbehov begrænses og anven-
des alene til maritime funktioner. 
Fjordens perle udgår. 

B25, B28, B30, B31 Alternativ D: 
Arealmæssig 1:1 overflytning af Lyst-
bådehavn Nord til Marina Syd uden 
supplerende funktioner, herunder boli-
ger. 

A4, A6, A8, A11, A12, A14, A17, A19, 
A20/A30, A23, A34, A37, A39, A42, 
A44, B18, B22, B27, B31, B33 

Alternativ E: 
Etablering af Marina City inkl. lystbåde-
havn i skovområdet vest for Åstien. 
Ingen opfyld, og eksisterende østlig af-
grænsning ændres ikke. 
Evt. forlægning af Kolding Å til forløb 
syd om Marina City. 

 Øvrige forslag: 

A4, A6, A11, B22 Bådoplag på spulefelt øst for erhvervs-
havnen. 

B30 Bådoplag syd for Skamlingvejen. 

A6 Højhuse mod øst i forlængelse af er-
hvervshavnens spulefelt eller sydøst-
ligst i Marina City. 

A13, B21 Boliger etableres syd for Skamlingve-
jen 
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A15, A31, A36, A37, B30 Reduktion af byggehøjden. 

B2 Placering af projektet uden for Kolding. 

Tabel 4.1: Kategorisering af høringssvar og alternativer. 

I miljørapporten foretages en vurdering af disse alternative forslag op imod ho-
vedforslagets miljøpåvirkninger. Miljørapportens behandling af alternativerne in-
deholder skitser, der illustrerer principperne i ovenstående alternativer. 

4.4 0-alternativet 
På baggrund af lovgivningen skal 0-alternativet behandles. 0-alternativet er en 
situation med den sandsynlige udvikling, såfremt projektet ikke realiseres.  

Idet denne miljøvurderingsproces såvel omfatter en miljøvurdering af plangrund-
laget såvel som projektet, omfatter 0-alternativet principielt flere udviklingsmulig-
heder. 

0-alternativet er ikke nødvendigvis en fastholdelse af situationen, som det frem-
står i dag. 0-alternativet kan eksempelvis også rumme en fremskrivning af udvik-
lingstendenser eller udnyttelse af eksisterende planlægningsmæssige rammer, 
men det kan også beskrive en situation, hvor en udvikling udebliver.  

Set i relation til miljøvurderingen af plangrundlaget vil 0-alternativet således bl.a. 
kunne rumme en situation, hvor det eksisterende plangrundlag søges realiseret 
med de indbyggede udfordringer, der måtte være forbundet hermed, herunder at 
det eksisterende plangrundlag kun kan udnyttes fsva. eksisterende landfaste 
arealer, idet Kystdirektoratet ikke har meddelt tilladelse til opfyld af fjordarealerne 
inden for den eksisterende kommuneplans afgrænsning. 

Set i relation til miljøvurderingen af projektet vil 0-alterantivet bl.a. rumme den si-
tuation, at projektet ikke realiseres.  

I forbindelse med Marina City er det væsentligt at bemærke, at Lystbådehavn 
Nord kan forventes nedlagt uanset, om Marina City realiseres eller ej. 

0-alternativet defineres i miljørapporten. Miljørapportens vurderinger sker bl.a. op 
imod 0-alternativet.  
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5 SCOPING 
Dette kapitel indeholder en fælles scoping for VVM og SMV, idet der udarbejdes 
én samlet miljørapport. 

Det indledende forslag til scoping blev foretaget med udgangspunkt i visionsop-
lægget for Marina City, den udførte VVM-screening og det brede miljøbegreb i 
VVM-bekendtgørelserne for anlæg på land og på søterritoriet samt i Lov om mil-
jøvurdering af planer og programmer. 

I den indledende scoping blev projektets væsentligste, potentielle miljøpåvirknin-
ger identificeret. Det blev skematisk gennemgået, hvorvidt emnet skulle behand-
les i miljørapporten, eller hvorvidt der ikke var tale om en potentiel væsentlig på-
virkning. Skemaet afspejlede samtidigt de berørte emners relation til emnerne i 
det brede miljøbegreb. Det brede miljøbegreb omfatter biologisk mangfoldighed, 
befolkningen, menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske 
faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivel-
ser samt arkitektonisk og arkæologisk arv, og det indbyrdes forhold mellem 
samtlige disse faktorer i bredeste forstand. For en yderligere gennemgang heraf 
henvises til forslag til scoping fremlagt i perioden 22. marts 2017 til den 19. april 
2017. 

I det efterfølgende skema gennemgås hvert enkelt miljøemne. Der redegøres 
for, hvorvidt emnet medtages i miljørapporten. For de emner, hvor der ikke vur-
deres at være tale om en så potentiel væsentlig miljøpåvirkning, at emnet skal 
behandles i miljørapporten, argumenteres der, og fravalget begrundes. 

For de emner, der medtages i miljørapporten, redegøres der for datagrundlag og 
metodevalg for vurderingerne. Ud over det nævnte datagrundlag lægges an-
lægsbeskrivelsens oplysninger om indretningen af projektets anlæg til grund for 
vurderingerne i forbindelse med hvert fagemne i relevant omfang. Når miljøvur-
deringerne udføres, vil data og metoder blive opdateret iht. det konkrete videns-
niveau på tidspunktet for udførelsen af miljøvurderingerne. Således kan der sup-
pleres med nye data og viden, som skønnes nødvendigt for en fyldestgørende 
vurdering. 

Miljøvurderingerne foretages af aktiviteter i såvel anlægs- som driftsfase i det 
omfang en opdeling er relevant. 

I det omfang der skønnes at være andre kendte, planlagte projekter, der kan bi-
drage til kumulative effekter inden for de enkelte miljøparametre, vil dette også 
indgå i vurderingerne. Projekter med potentiel kumulativ effekt omtales i kapitel 
6. 

  



  

 

 

 
 

Side 13 Scoping - Miljørapport for Marina City 
 

 

Nr. Parameter Data Metode NIR 
init. 

Afsnit 
i mil-
jørap-
port  

Trafik   

1 Trafikal fremkommelighed 
Behandles i miljørapporten. 
Parametre: 
• Afvikling ved de nye ad-

gange til Skamlingsvejen 
 

 

• DanKap-beregninger ud-
ført af KK 

• Rapport udført af Rambøll. 
• Bagvedliggende kapaci-

tetsberegninger  

Desktop pba: 
• Eksisterende baggrunds-

rapport 
• Tilhørende baggrunds-

data. 
• Anlægstrafik vurderes er-

faringsbaseret, således at 
anlægstrafikken estime-
res, og lægges til grund for 
en afgørelse om, hvorvidt 
der er behov for at udføre 
DanKap-beregninger. 

Modellering: 
• Der foretages nye Dan-

Kap-beregning på de tre 
udkørselskryds i område 
B, C og H i driftssituatio-
nen efter krav fra Kolding 
Kommunes trafikafdeling. 

 

THNI Trafik 

2 Trafiksikkerhed 
Behandles i miljørapporten. 
Parametre: 
• Oversigtsforhold ved ad-

gangsveje 
• Krydsende cykelsti ved 

Skamlingsvejen 
• Stier i øvrigt 

• Rapport udført af Rambøll. 
• Kendskab til eksisterende 

forhold. 

Desktop pba: 
• NIRAS’ erfaringer fra lig-

nende projekter og byg-
herrens supplerende op-
lysninger om indretningen 
af de tre adgangsveje til 
Skamlingvejen. 

THNI Trafik 

3 Sejladssikkerhed: Sameksi-
stensen mellem lystsejlere 
og kommerciel skibsfart 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 

Begrundelse for fravalg: 
Skibstrafik til Kolding Erhvervshavn følger sejlrenden til er-
hvervshavnen markeret med bøjer. Beliggenhed af sejlrenden til 
erhvervshavnen fremgår af nedenstående to søkort. 
Der er ikke kommerciel skibsfart i de dele af Kolding Fjord, der 
berøres af såvel anlægsarbejder som permanente anlæg i for-
bindelse med Marina City.  
Der vil i anlægsfasen være øget trafik med anlægsfartøjer, som 
ligeledes skal passere igennem sejlrenden til erhvervshavnen. 
Denne trafik vil være underlagt almindelige søfartsregler.  
Der vil dog ikke foregå anlægsarbejder i sejlrenden til erhvervs-
havnen, idet den planlagte bundkote i den forlagte sejlrende til 
lystbådehavnen nås inden sejlrenden til erhvervshavnen, lige-
som øvrige uddybnings- og anlægsarbejder sker i god afstand 
fra sejlrenden til erhvervshavnen. 
Alt anlægsarbejde inkl. uddybninger skal dog afmærkes efter 
godkendelse af Søfartsstyrelsen iht. gældende procedure forin-
den anlægsarbejdernes opstart. 
Søfartsstyrelsen har en screeningsprocedure ift. sejladssikker-
hed, som skal gennemløbes. Der er dog først krav, om at denne 

- - 
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Nr. Parameter Data Metode NIR 
init. 

Afsnit 
i mil-
jørap-
port  

procedure er gennemført 6 uger før anlægsstart, hvorved denne 
sagsbehandling med fordel kan foretages i forbindelse med de-
tailprojekteringen.  
Antallet af bådpladser i Marina City fordobles fra 500 til 1.000 
med en samtidig nedlæggelse af 500 pladser i Lystbådehavn 
Nord. Der ventes således ikke en væsentlig øget trafik af lystsej-
lere hjemmehørende i Kolding. Desuden vil al trafik af lystsejlere 
fremover gå mod syd til Marina City, hvorved trafikmønstret af 
lystsejlere omkring sejlrenden vil blive mere simpelt og dermed 
potentielt fremmende for sejladssikkerheden. 
Overflytningen af både fra nord til syd vil i en kort periode skabe 
en øget trafik på tværs af sejlrenden, såfremt sejlerne vælger at 
flytte over et kort tidsrum. Flytningen kan evt. af Marina City til-
rettelægges etapevis over en længere periode, ligesom nogle 
sejlere kan forventes at sejle ud fra Lystbådehavn Nord og hjem 
til Marina City efter en længere sejlads ud af Kolding Fjord. 
Alle fartøjer skal overholde gældende søfartsregler. Antallet af 
anlægsfartøjer vil desuden være begrænset. Herved vurderes 
fremkommeligheden i sejlrenden ikke potentielt væsentligt påvir-
ket, hvorved emnet ikke miljøvurderes nærmere. 

 

 

4 Sejladssikkerhed: Sameksi-
stensen mellem lystsejlere 
og mindre brugere af farvan-
det 

Begrundelse for fravalg 
Antallet og omfanget af lystsejlere og mindre brugere af farvan-
det som roere, kajakroere, windsurfere o.a. i bunden af Kolding 
Fjord ændrer sig ikke væsentligt. Der overføres 500 lystbåde fra 
Nordhavnen til Marina City, når lystbådehavnen i Marina City 

- - 
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Nr. Parameter Data Metode NIR 
init. 

Afsnit 
i mil-
jørap-
port  

Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 

står færdig. Indtil da fortsætter sejladsen uændret til begge lyst-
bådehavne. 
Der vil i anlægsfasen være øget trafik med anlægsfartøjer. Til 
den udvidede lystbådehavn i Marina City anlægges en ny sejl-
rende længere mod øst, hvorved sejladsen i den eksisterende 
kan fortsætte uberørt af uddybninger i ny sejlrende og det udvi-
dede havnebassin. 
Alt anlægsarbejde inkl. uddybninger skal dog afmærkes efter 
godkendelse af Søfartsstyrelsen iht. gældende procedure forin-
den anlægsarbejdernes opstart, og alle fartøjer skal desuden 
overholde gældende søfartsregler.  
Antallet af anlægsfartøjer vil desuden være begrænset, hvorved 
fremkommeligheden for mindre brugere af farvandet ikke vurde-
res potentielt væsentligt påvirket. 
Søfartsstyrelsen har en screeningsprocedure ift. sejladssikker-
hed, som skal gennemløbes. Der er dog først krav, om at denne 
procedure er gennemført 6 uger før anlægsstart, hvorved denne 
sagsbehandling med fordel kan foretages i forbindelse med de-
tailprojekteringen. 
Særligt kajakroere har henvist til, at de i driften efter færdiggørel-
sen af Marina City vil skulle krydse en mere trafikeret sejlrende 
og indsejling til marinaen samt evt. generende krapsøer omkring 
åens udmunding i fjorden. 
Dels udformes anlægget fremover således, at roerne kan holde 
sig godt fri af indsejlingen, og dels sikres en gennemsejlingsmu-
lighed for kajakker i estakaderne mod åen og fjorden. Herved 
kan kajakroerne på vej ud eller ind i Kolding Å vælge at holde 
sig langs kysten og sejle ’indenom’ ind igennem marinaen. 
Antallet af anlægsfartøjer vil desuden være begrænset, hvorved 
fremkommeligheden for mindre brugere ikke vurderes potentielt 
væsentligt påvirket. 
På denne baggrund vurderes forholdene for kajakroere og kon-
fliktrisikoen mellem lystsejlere og kajakroere og andre mindre 
brugere af farvandet ikke påvirket væsentligt, hvorved emnet 
ikke miljøvurderes nærmere. 

5 Indflyvning og afmærkning 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 

Begrundelse for fravalg: 
Iht. Statens luftfartsvæsens BL 3-10 om luftfartshindringer kræ-
ver konstruktioner over 100 m tilladelse og afmærkning. 
Det samme gælder generelt for konstruktioner, der gennembry-
der indflyvningsplaner. 
Ingen anlæg i forbindelse med Marina City overstiger 100 me-
ters højde eller skærer indflyvningsplaner.  
Nærmeste indflyvningsplan ligger omkring Kolding Lufthavn ved 
Vamdrup.  

- - 
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Nr. Parameter Data Metode NIR 
init. 

Afsnit 
i mil-
jørap-
port  

 
Helikoptertrafikken til Kolding Sygehus har en indflyvningsplan 
som vist herunder:  

 
Det gælder desuden jf. BL 3-8, punkt 8.12.1, at hindringer inden 
for 1.000 meters afstand fra helikopterlandingspladsen, skal af-
mærkes, hvis de er over 45 m over pladsens kote. I det konkrete 
tilfælde ligger dette plan i kote 90,5, og der er over 2.000 m til 
Marina City. Der er således ikke afmærkningskrav ift. helikopter-
landingspladsen ved Kolding Sygehus. 

Rekreative interesser   

6 Badevandskvalitet 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Sigtbarhed 
• Algekoncentration 

• Modelleringer af sediment-
spredning i en baggrunds-
rapport, og vurdering af ri-
siko for algeopblomstring 
som følge næringsstoftil-
førsel fra sediment i afsnit 
vedr. vandkvalitet. 

• Rapport og undersøgelser 
fra Blue Kolding vedrø-
rende badevandskvalitet. 

Resultatet af sedimentspred-
ningsmodellering og vandkvali-
tetsvurderinger anvendes til 
vurdering af forventet påvirk-
ning af badevandskvalitet ved 
Rebæk og ved Fjordens Perle. 
Rapporten fra Blue Kolding 
konkluderer, at Marina City 
området er uegnet til badning. 

LOE Rekre-
ative 
inte-
resser 

7 Lystbådehavne for sejlfolket 
og offentligheden i øvrigt 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Overflytning af lystbåde-

havnsfunktioner til syd 

Eksisterende rekreative funktio-
ner for andre end lystsejlere af-
dækkes. 

Desktop: 
Behandles kort pba. NIRAS’ 
erfaringer fra lignende projek-
ter. Potentielle ulemper for lyst-
sejlernes flytning samt for de 
øvrige brugere af lystbådehav-
nen, som ikke er direkte knyttet 

LOE Rekre-
ative 
inte-
resser 
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Nr. Parameter Data Metode NIR 
init. 

Afsnit 
i mil-
jørap-
port  

• Ophør af Lystbådehavn 
Nord som destination for 
offentlighedens generelle 
rekreative udnyttelse 

til lystsejlads (f.eks. hundeluf-
tere og kunder i iskiosken) om-
tales. 

7a Skoven  
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Rekreativ udnyttelse af 

skovarealet mellem Skam-
lingvejen og hundeskoven 
 

Den eksisterende rekreative 
anvendelse af arealet beskri-
ves. 

Desktop: 
Tabet af rekreativ værdig vur-
deres kort. 

LOE Rekre-
ative 
inte-
resser 

8 Søsport 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 

Begrundelse for fravalg: 
Kajakklub ved åen vil blive berørt i perioder i anlægsfasen, hvis 
de lukkes inde i forbindelse med anlægsaktiviteterne. Dette vur-
deres ikke potentielt at være en væsentlig påvirkning, da an-
lægsaktiviteterne i åen hovedsageligt drejer sig og forlængelse 
af den eksisterende mole mod åen samt bygning af ny bro over 
åen. Det vil være muligt at passere ud i fjorden i anlægsfasen, 
om end ruten kan være omlagt. 
Kajakroere har henvist til, at nuværende problematiske bølgefor-
hold ved Kolding Ås udmunding i fjorden og ved indsejlingen til 
lystbådehavnen forventes forværret efter udvidelse i forbindelse 
med Marina City, ligesom de vil skulle krydse en mere trafikeret 
sejlrende og indsejling til marinaen. Dels udformes anlægget 
fremover således, at roerne kan holde sig godt fri af indsejlin-
gen, og dels sikres en gennemsejlingsmulighed for kajakker i 
estakaderne mod åen og fjorden. Herved kan kajakroerne i 
driftsfasen vælge at sejle igennem marinaen, i fald der står ge-
nerende krapsøer omkring åens udmunding i fjorden. 
Med en koordinering af anlægsaktiviteterne og sejlruter for ka-
jakker vurderes begrænsningen for kajakroere ikke at være po-
tentielt væsentlig i anlægsfasen.  
Roklubbens roere kan principielt ro op i Kolding Å. Roklubberne 
har dog base langt fra Kolding Å ved Fjordvej, og Kolding Å som 
destination for klubbens ture vurderes da at være af så under-
ordnet betydning, at der ikke vurderes at være en potentielt væ-
sentlig påvirkning. Dette skal også ses i lyset af, at begrænsnin-
gen alene vil eksistere i dele af anlægsfasen. 
Windsurfing sker hovedsageligt med udgangspunkt i surfklubben 
ved Rebæk Strand ca. 1 km i mod øst i luftlinje. Vandfladen med 
de nyopfyldte arealer vurderes kun i mindre omfang at være 
dagligt farvand for windsurfere. Sammenlignet med den reste-
rende vandflade i Kolding Fjord vurderes tabet af vandflade at 
være forsvindende lille. Derved vurderes der ikke at være tale 
om en potentielt væsentlig påvirkning, hvorved emnet ikke miljø-
vurderes nærmere. 

- - 

10 Lystfiskeri 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten  

Begrundelse for fravalg: - - 
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Adgang til Lystbådehavn Nord for lystfiskere efter nedlukning 
begrænses ikke, før end Kolding erhvervshavn iværksætter et 
anlægsprojekt for området. 
Alle øvrige fiskemuligheder i Kolding Fjord ændres ikke, hvorved 
der er rige øvrige muligheder for lystfiskeri. 
Den potentielle sedimentspredning som følge af anlægsprojektet 
medfører kun en kortvarig påvirkning, som erfaringsmæssigt 
højst medfører en kortvarig fortrængning af fisk. Derved vurde-
res der umiddelbart ikke at blive tale om en potentielt væsentlig 
påvirkning af lystfiskeriet. 

10 Fritidsfiskeri 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 

Begrundelse for fravalg: 
Hele projektområdet er omfattet af en forbudszone som stræk-
ker sig ca. 1,5 km ud i fjorden fra Kolding Ås udløb i den eksiste-
rende lystbådehavn ca. til Rebæk Strand. I denne zone er al fi-
skeri forbudt hele året.  

 
Derved vil ingen fritidsfiskere blive påvirket af projektet, hvorved 
emnet ikke miljøvurderes nærmere. 

- - 

11 Observering af fugle 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 
 

Begrundelse for fravalg: 
Fritidsaktiviteten fugleobservering kan potentielt berøres i an-
lægsfasen, men vurderes ikke potentielt påvirket væsentligt, 
pga. påvirkningens begrænsede geografiske omfang sammen-
lignet med Kolding Fjord i øvrigt. 

- - 

Støj og vibrationer   

12 Virksomhedsstøj fra er-
hvervshavn 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Virksomhedsstøj fra er-

hvervshavnen 

Rapport vedr. virksomhedsstøj 
udarbejdet af NIRAS. 
Særlige forhold: 
Status vedr. grænseværdier for 
husbåde er afdækket i bag-
grundsnotat som støjfølsom. 
Status vedr. grænseværdier for 
lystbåde er afdækket i bag-
grundsnotat som ikke støjføl-
som. 

Vurderinger ud fra gældende 
vejledninger og grænsevær-
dier. 
Støjkortlægningen i bag-
grundsnotet om erhvervshav-
nens støjudbredelse er ramme-
sættende for planlægningen for 
støjfølsom anvendelse i Marina 
City. 
Vurderingen baseres på bag-
grundnotat i muligt omfang. 

HKD Støj 

13 Trafikstøj 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Påvirkning som følge af 

øget trafik 

Rapport vedr. trafikstøj udarbej-
det af NIRAS. 
 

Vurderinger ud fra gældende 
vejledninger og grænsevær-
dier. 
Vurderingen baseres på bag-
grundnotat i muligt omfang. 

HKD Støj 
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14 Støj fra tovværk og liner 
m.m. på lystbåde 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Støj fra liner, fald, master 

mm. 

Der er udtrykt bekymring om 
støj fra tovværk og liner, som 
’slår’ og ’synger’ i vinden. 
Fænomenet er kendt fra Kol-
ding og andre lystbådehavne.  
Der findes eksempel på, at en 
anden kommune tidligere har 
modtaget en klage. Klagen 
blev afvist som under bagatel-
grænsen (§85 i Miljøbeskyttel-
sesloven).Afvisningen blev be-
grundet med at naboer sæd-
vanligvis ikke opholder sig i ha-
ven, når det blæser meget, at 
støjen opstår, samt at bådene 
kun er i lystbådehavnen i som-
merperioden, hvor det sjældent 
blæser meget. 
Det er således ikke en pro-
blemstilling, som har resulteret 
i, at nogen miljømyndigheder, 
NIRAS bekendt, har udstedt 
påbud om dæmpning af line-
støj.  
Forholdet håndteres sædvan-
ligvis ved en hensigtsmæssig 
placering af vinteroplag og i 
lystbådehavnens regulativ. I 
KLH's ordensregler er det ind-
skærpet for både på land og 
både på vand, at ejerne er for-
pligtede til at sikre/fastgøre 
fald, presenninger m.v. såle-
des, at det er ordentligt fast-
gjort og ikke støjer unødigt. Det 
eksisterende regulativ eller et 
revideret regulativ vil blive gæl-
dende for nye bådpladser i Ma-
rina City, hvorved det er hånd-
teret i et regulativ, som KLH 
kan henstille sejlerne til at ef-
terleve. 

Der findes eksempel på, at en 
anden kommune tidligere har 
modtaget en klage over støj fra 
liner og tovværk mm. 
Med udgangspunkt i erfaringer 
fra andre lystbådehavne, områ-
dets indretning og regulativet 
for lystbådehaven redegøres 
for potentielle problemstillinger, 
ligesom der foretages en vur-
dering af genens omfang. 

HKD Støj 

15 Støj fra vedligehold af lyst-
både 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 

Begrundelse for fravalg: 
Der er udtrykt bekymring om støj fra vedligehold af lystbåde i 
forbindelse med eksempelvis slibning. 
Der vil være tale om aktiviteter med anvendelse af elektrisk 
håndværktøj, som ikke har karakter af værftsaktiviteter. På 

- - 
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slibeudstyr, skal der iht. lystbådehavnens regulativ anvendes 
”støvsuger” i forbindelse med afslibning af bundmaling. 
Idet slibeudstyr og støvsuger udsender støj i omfang af alminde-
ligt elektrisk håndværktøj, vurderes der ikke at være tale om en 
potentielt væsentlig påvirkning. 
Dog vil der i forbindelse med arrangementer eller den daglige 
drift på havnen fra f.eks. klargøring af både kunne opstå lokale 
støjgener. Sådanne forhold reguleres via Kolding Kommunes til-
syn. Kommunen har, såfremt der opstår støjgener, mulighed for 
at meddele påbud om dæmpning eller afhjælpende foranstalt-
ninger. 

16 Anlægsstøj og -vibrationer 
på land og vand 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Entreprenørmaskiner 
• Uddybningsfartøjer 
• Ramning 
• Pilotering 
• Vibrationer 

Vurderinger foretages ud fra 
standard kildestyrker for det an-
vendte materiel og anlægsme-
toder. 

Vurderinger ud fra gældende 
vejledninger og grænseværdier 
for anlægsstøj på land. 
Der vurderes på de anlægsak-
tiviteter og metoder, som brin-
ges i anvendelse. 
Herunder foretages en vurde-
ring af vibrationer fra anlægs-
arbejder ved f.eks. spunsning, 
ramning og pilotering. 
 

HKD Støj 

17 Undervandsstøj fra nedram-
ning/spunsning 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Rammestøj 

Oplysninger om ramningsaktivi-
teterne og støjudbredelser be-
regnet i forbindelse med lig-
nende projekter. 
 
 

Der udarbejdes estimater for 
støjudbredelse som grundlag 
for vurderinger. 
NIRAS’ erfaringer fra lignende 
projekter. 

BSJ Marin-
biologi 

Lys, skygge og vind   

18 Gener fra belysning 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Anlægsbelysning 

Oplysninger om pladsbelys-
ning. 
Oplysninger om overnatning i 
lystbåde. 

Pladsbelysning i anlægsfasen 
er en potentiel lysgene. Genen 
vil potentielt kunne opleves af 
overnattende i lystbåde, bru-
gere af marinaens faciliteter 
samt beboere i færdiggjorte 
boliger og tilgrænsende bolig-
områder. 
Der vurderes ud fra erfaringer 
fra lignende projekter.  

LOE Be-
folk-
ning 

19 Gener fra skyggekast 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten  

Begrundelse for fravalg: 
Den planlagte områdedisponering og orientering af boligbebyg-
gelsen er optimeret mhp. at eksterne generende skyggekast 
undgås.  
Der er udarbejdet skyggediagrammer, som dokumenterer, at in-
gen eksterne naboer rammes af bygningsskygger, hvorved det 
ift. naboer er dokumenteret, at der ikke er en væsentlig miljøpå-
virkning. 

- - 

20 Ændrede vindforhold 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten  

Begrundelse for fravalg: 
Den planlagte områdedisponering og orientering af boligbebyg-
gelsen er optimeret mhp. generende vinde internt i bebyggelsen 

- - 
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undgås. Forholdet omkring interne vinde håndteres i lokalplanen 
og detailprojektet. 
Der er udtrykt bekymring om, hvorvidt det nye højhus vil kunne 
medføre yderligere turbulente vinde, som de i forvejen kendes 
fra de eksisterende højhuse. 
Efter den første offentlighedsfase er projektet ændret således at 
der kun opføres ét højhus, som placeres i projektområdets vest-
lige ende, og da kun ét højhus i op til 40 meters højde.  
Dette højhus kommer til at ligge på havneniveau i ca. kote 3. 
De eksisterende højhuse i ca. samme højde ligger højere på 
kystskrænten i ca. kote 15 – 20. De eksisterende højhuse ligger 
i to grupper à 3 højhuse. Den indbyrdes korteste afstand mellem 
de to grupper er ca. 100 m, hvor der er ca. 30 m mellem højhu-
sene internt i de to grupper. 
Afstanden mellem det nye højhus på Marina Syd og det nærme-
ste af de eksisterende højhuse bliver ca. 200 m.  
Afstanden bevirker, at det nye højhus ikke vurderes at komme til 
at medføre en ændring af det overordnede vindklima, der ople-
ves præget af de eksisterende højhuse. 
På denne baggrund vurderes der ikke at være tale om en poten-
tielt væsentlig påvirkning. 

Marin flora og fauna   

21 Natura 2000 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Natura 2000 område 112 

Lillebælt 

Potentielt påvirkede arter og 
naturtyper på udpegnings-
grundlaget for habitatområdet 
er marsvin. 
Der er udarbejdet en Natura 
2000 væsentlighedsvurdering. 
VVM for Skærbækværket. Tæt-
hed af marsvin ved Marina City 
forventes lavere end ved Skær-
bækværket. 
Natura 2000 basisanalyse for 
Lillebælt. 

Vurdering foretages pba. bl.a. 
Natura 2000 væsentligheds-
vurderingen. 

BSJ Marin-
biologi  
/ 
Klap-
ning 
/ 
Natura 
2000 

22 Bilag IV (marine) 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Marine arter på Habitatdi-

rektivets bilag IV. 
 

Eksisterende kortlægninger af 
marine pattedyr marsvin. 
I forbindelse med miljøansøg-
ning om anlæg til nyttiggørelse 
af sediment og jord i forbin-
delse med opfyld udarbejdes 
en miljøteknisk redegørelse, 
som bl.a. redegør for overhol-
delsen af vandkvalitetskravene. 
Denne redegørelse lægges 
bl.a. til grund for et generelt ka-
pitel i VVM-redegørelsen om 
vandkvalitet. Dette generelle 
kapitel lægges bl.a. til grund for 
vurderingerne af den potentielle 
påvirkning af bilag IV-arten 
marsvin. 

Der foretages vurdering af den 
potentielle påvirkning af bilag 
IV arterne marsvin og sæl.  

BSJ/ 
LRM 

Marin-
biologi 
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Nr. Parameter Data Metode NIR 
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i mil-
jørap-
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23 Marine pattedyr generelt 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Sæler 
• Marsvin 

Forekomsten af marine patte-
dyr generelt afdækkes. 
Der tages udgangspunkt i eksi-
sterende data, herunder fra 
VVM for Skærbækværket, No-
vana samt DCE’s tællinger. 
Der foretages modelleringer af 
sedimentspredning i en bag-
grundsrapport. 
I forbindelse med miljøansøg-
ning til nyttiggørelse af forure-
net jord og jordlignende rest-
produkter i forbindelse med op-
fyld udarbejdes en miljøteknisk 
redegørelse, som bl.a. redegør 
for overholdelsen af vandkvali-
tetskravene. Denne redegø-
relse lægges bl.a. til grund for 
et generelt kapitel i VVM-
redegørelsen om vandkvalitet. 
Dette generelle kapitel lægges 
bl.a. til grund for vurderingerne 
af den potentielle påvirkning af 
marine pattedyr generelt. 

Vurderinger pba. udredninger 
om undervandsstøj, sediment-
spredning, vandkvalitetskrav 
og, vurderinger fra andre rele-
vante fagafsnit. 

BSJ Marin-
biologi 

24 Vildtreservat 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 

Begrundelse for fravalg: 
Den inderste del af Kolding Fjord er omfattet af Bekendtgørelse 
om fredning af fuglelivet på Kolding inderfjord og en del af Kol-
ding å.  
Bekendtgørelsen definerer afgrænsningen, som omfatter pro-
jektområdet for Marina City. 
I bekendtgørelsen lyder fredningsbestemmelsen således:  
Det forbydes alle og enhver på det fredede område - såvel fra 
bredderne som fra vandarealet - at ombringe eller indfange 
fugle, det være sig ved skydevåben, ruser eller på anden måde, 
samt at ødelægge eller indsamle fugleæg. 
Kolding Kommune og Miljøstyrelsen har fastslået, at etablerin-
gen af Marina City ikke giver anledning til at ombringe og ind-
fange fugle samt ødelægge eller indsamle fugleæg.  
Etableringen af Marina City vil således ikke medføre påvirknin-
ger, der strider mod fredningsbestemmelsen for vildtreservatet, 
hvorved der ikke vurderes at være tale om en potentielt væsent-
lig påvirkning.  
Derved miljøvurderes emnet ikke nærmere. 

- - 

25 Fugle 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Fugle på land 
• Fugle til vands 

Forekomsten af fugle afdæk-
kes. 
Der tages udgangspunkt i eksi-
sterende data, herunder DOF-
basen. 
Der foretages modelleringer af 
sedimentspredning i en bag-
grundsrapport. 

Vurderinger foretages med ud-
gangspunkt i andre faglige vur-
deringer af sedimentspredning, 
påvirkning af levesteder og fø-
degrundlag samt støj. 

LRM / 
BSJ 

Marin-
biologi 
/ 
Natur 
på 
land 
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Nr. Parameter Data Metode NIR 
init. 

Afsnit 
i mil-
jørap-
port  

26 Fisk 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Fisk 

Forekomsten af fisk afdækkes. 
Der tages udgangspunkt i rele-
vante eksisterende data. 
Der foretages modelleringer af 
sedimentspredning i en bag-
grundsrapport. 
I forbindelse med miljøansøg-
ning til nyttiggørelse af forure-
net jord og jordlignende rest-
produkter  i forbindelse med 
opfyld udarbejdes en miljøtek-
nisk redegørelse, som bl.a. re-
degør for overholdelsen af 
vandkvalitetskravene. Denne 
redegørelse lægges bl.a. til 
grund for et generelt kapitel i 
VVM-redegørelsen om vand-
kvalitet. Dette generelle kapitel 
lægges bl.a. til grund for vurde-
ringerne af den potentielle på-
virkning af fisk. 

Vurderinger foretages med ud-
gangspunkt i andre faglige vur-
deringer af sedimentspredning, 
vandkvalitetskrav, påvirkning af 
levesteder og fødegrundlag 
samt undervandsstøj. 
 

BSJ Marin-
biologi 

27 Fisks vandring 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 

Begrundelse for fravalg: 
Der er udtrykt bekymring om, hvorvidt den øgede belysning på 
Marina City har betydning for fisks vandring op i Kolding Å. 
Der bliver alene tale om en mindre forlængelse af åløbet for Kol-
ding Å, idet den eksisterende afgrænsning mellem Marinaen og 
åen forlænges ca. 250 m. Belysning i Marina City ligger langt fra 
åen og fokuseres på befæstede arealer. Belysning på ponton-
broer bliver lav og fokuseres ligeledes. Pladsbelysning i anlægs-
fasen fokuseres. Evt. belysning på anlægsfartøjer er kortvarig. 
Fra Marina City og opstrøms til Vestre Ringgade løber Kolding Å 
igennem eksisterende bymæssig bebyggelse med varierende in-
tensitet og afledt belysning. Eksempelvis løber Åstien på åens 
sydside med parkbelysning i de mørke timer året rundt. Fra 
Jernbanen til Ålegården løber åen igennem tæt bymæssig be-
byggelse helt ud mod åen.  
På de øvrige dele af strækningen fra Marina City til Vestre Ring-
gade er der tale om andre bymæssige anvendelser, som vurde-
res at have samme eller større belysningsmæssig intensitet. 
Forskere hos DTU Aqua har kigget på forholdet med lysforure-
ning og stress af vandrende smolt. Det har dog vist sig utroligt 
svært at dokumentere en påvirkning, hvis der overhovedet er 
tale om et problem. Derfor har de foreslået, at der forskes yderli-
gere i emnet. Smoltene skal dog ud af åen, uanset om der er lys 
eller ej, og ligesådan med de opvandrende havørreder. 
I og med, at strækningen forbi Marina City kun øger den sam-
lede belyste andel af Kolding Å marginalt, vurderes der ikke at 
være tale om en potentielt væsentlig påvirkning. 

- - 

28 Havbund, bundflora og –
fauna 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Bundflora 

Der tages udgangspunkt i eksi-
sterende data bl.a. fra Novana-
overvågningen og ortofotos for 
kortlægning af vegetation. 

Vurdering påvirkning af flora og 
fauna som følge af fjernelse el-
ler ændringer af levesteder på 
havbunden samt sediment-
spredning beregnet med 

BSJ Marin-
biologi 
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jørap-
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• Bundfauna 
• Havbundsændringer 

Der foretages modelleringer af 
sedimentspredning i en bag-
grundsrapport. 
I forbindelse med miljøansøg-
ning til nyttiggørelse af forure-
net jord og jordlignende rest-
produkter  i forbindelse med 
opfyld udarbejdes en miljøtek-
nisk redegørelse, som bl.a. re-
degør for overholdelsen af 
vandkvalitetskravene. Denne 
redegørelse lægges bl.a. til 
grund for et generelt kapitel i 
VVM-redegørelsen om vand-
kvalitet. Dette generelle kapitel 
lægges bl.a. til grund for vurde-
ringerne af den potentielle på-
virkning af havbund, bundflora 
og –fauna. 

modeller og forholdet til vand-
kvalitetskrav.  
 

Terrestrisk flora og fauna   

29 §3-moser 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Mose nordvest for projekt-

området 
• Mose vest for projektområ-

det 
 

Eksisterende rapporter om sta-
tus i de to §3-områder fra alle-
rede udførte besigtigelser. 
Der er foretaget en indledende 
vurdering af potentielle effekter 
i omgivelserne af en midlertidig 
grundvandssænkning i forbin-
delse med etablering af bebyg-
gelse i den vestlige ende af 
projektområdet. 

Det vurderes pba. eksisterende 
feltrapporter og indledende vur-
dering af effekter af midlertidig 
grundvandsænkning, om til-
standen af mosen nordvest for 
projektområdet påvirkes. 
Det vurderes, hvorvidt terræn-
regulering af område H som 
helhed kan påvirke tilstanden 
af mosen vest for projektområ-
det. 

LRM Natur 
på 
land 

30 §3-vandløb 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• §3 vandløb Kolding Å 
• §3 vandløb bæk i nordlig 

afgrænsning af område H 
 

Den §3-beskyttede del af vand-
løbet Kolding Å slutter op-
strøms Marina City, hvorved 
dette ikke vurderes påvirket. 
Eksisterende rapporter om sta-
tus i §3-bækken fra allerede 
udførte besigtigelser. 
Der er foretaget en indledende 
vurdering af potentielle effekter 
i omgivelserne af en midlertidig 
grundvandssænkning i forbin-
delse med etablering af bebyg-
gelse i den vestlige ende af 
projektområdet. 

Der redegøres kort for, at til-
standen i Kolding Å ikke æn-
dres. 
Det vurderes pba. erfaringer fra 
lignende projekter, eksiste-
rende feltrapporter og indle-
dende vurdering af effekter af 
midlertidig grundvandsænk-
ning, om tilstanden af bækken i 
den nordlige rand af område H 
påvirkes i forbindelse med ter-
rænregulering af område H. 
På strækningen fra ca. 20 m 
vest for Marina Syd og frem til 
havnebassinet er bækken rør-
lagt. Den rørlagte del af bæk-
ken passerer igennem det 
planlagte byggefelt og skal for-
mentlig omlægges i forbindelse 
med byggeriet. Det vurderes, 
om en ændring af rørlægnin-
gen kan medføre en tilstands-
ændring af den §3-beskyttede 
bæk. 

LRM Natur 
på 
land 
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jørap-
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Der redegøres for at vandfø-
ringsevnen ikke påvirkes. 

31 Skov 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Fredskovsstatus 
• Skovfunktion 
• Naturfunktion 
 

Område H har fredsskovssta-
tus, og fredskovspligten må op-
hæves for at muliggøre den 
ønskede anvendelse. 
Skoven er indledende besigti-
get af Miljøstyrelsen, Kolding 
Kommune og NIRAS.  
Kolding Kommune har foreta-
get en besigtigelse 4/6 2015, 
hvor skovens naturindhold og –
værdi er kortlagt. 
Der er foretaget en indledende 
vurdering af potentielle effekter 
i omgivelserne af en midlertidig 
grundvandssænkning i forbin-
delse med etablering af bebyg-
gelse i den vestlige ende af 
projektområdet. 

Juridiske, forstmæssige, natur-
mæssige og rekreative forhold 
vedr. ophævelse af fredskovs-
status afdækkes og afrapporte-
res. 
Det skovmæssige og natur-
mæssige tab vurderes pba. ek-
sisterende afrapportering. Om 
nødvendigt foretages supple-
rende besigtigelser. 

- Natur 
på 
land 

32 Beskyttelseskrævende arter, 
herunder Bilag IV 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Arter på land på Habitatdi-

rektivets bilag IV: Flager-
mus og odder 

• Andre beskyttelseskræ-
vende arter 

Potentielle levesteder for fla-
germus, odder og andre be-
skyttelseskrævende arter af-
dækkes. 
Eksisterende data eller besigti-
gelse for flagermus i skovområ-
det, hvor der planlægges båd-
oplag. 
Omfang af anlægsarbejder i 
nattetimer i sommerhalvåret 
fastslås.  

Der foretages en besigtigelse 
mhp. afdækning af potentielle 
levesteder. 
På baggrund heraf vurderes, 
om levesteder forstyrres, her-
under i de fjernede træer i om-
råde H. 
Desuden vurderes om anlægs-
aktiviteter kan påvirke fourage-
ringssteder.  

LRM Natur 
på 
land 

Arealudlæg   

33 Arealudlæg 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Arealbehov 
• Kystnær placering 

Kolding Kommune har dialog 
med Erhvervsstyrelsen om are-
albehov og planlægningsmæs-
sig begrundelse.  
Dialogen forudsættes afrappor-
teret i et notatformat, som kan 
anvende som grundlag for vur-
deringerne. 

Resultatet af Kolding Kommu-
nes dialog med Erhvervsstyrel-
sen gengives i vurderingen.  

LOE Areal-
udlæg 
og 
land-
vin-
ding 

34 Inddragelse af søterritorium 
til byudvikling 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Beslaglæggelse af hava-

real 

De nye opfyldte arealer udgør 
ca. 8 ha. 
Den planlægningsmæssige be-
grundelse for arealinddragel-
sen. 

Der redegøres for argumentati-
onen i den planlægningsmæs-
sige begrundelse og resultatet 
af dialogen med Erhvervssty-
relsen og Kystdirektoratet. 

LOE Areal-
udlæg 
og 
land-
vin-
ding 

Jordhåndtering   
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35 Håndtering af jord på kort-
lagte arealer 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Grundvandssænkning 
• Terrænregulering og byg-

geri 

To delområder af arealet for 
den eksisterende marina er 
kortlagt på V2-niveau med rød 
signatur på kortet nedenfor på 
baggrund af jordforurening 
konstateret ved prøvetagning i 
januar 2018. I jordprøverne er 
der påvist indhold af olie og 
tjærestoffer. Kortlægningen er 
sket på baggrund af en under-
søgelse udført af Sweco i 2017 
med analyse af boreprøver og 
overfladejord. I boreprøverne 
er der fundet forureningskom-
ponenter over såvel Miljøstyrel-
sens jordkvalitetskriterium som 
afskæringskriterium. I overfla-
dejorden er der ikke fundet 
overskridelser af Miljøstyrel-
sens jordkvalitetskriterium, hel-
ler ikke tributyltin.  
 
Den øvrige del af marinaens 
areal er kortlagt på V1-niveau 
med blå signatur på baggrund 
af kendskab til drift af lystbåde-
havn fra før 1980. På disse 
arealer foregår også vedlige-
hold af både, herunder slib-
ning, maling, olieskift, tankning 
mm. Der er således en poten-
tiel risiko for, at der kan være 
spildt f.eks. olieprodukter eller 
slibestøv. Der kan endvidere 
være forurenende stoffer i de 
fyldmaterialer, som arealet be-
står af.  
 
Arealet vest for den eksiste-
rende marina er ligeledes kort-
lagt på V1-niveau med blå sig-
natur på baggrund af kendskab 
til en tidligere potentielt forure-
nende aktivitet i form af tidli-
gere sukkerfabrik og slambede 
til afvanding. Der er i den for-
bindelse deponeret store 
mængder jord med roeaffald 
på arealet. Det er vurderet, at 
dette affald ved nedbrydning 
kan medføre dannelse af 
methangas. Da der ikke er på-
vist en faktisk forurening er alle 
dele af de berørte matrikler 17a 
og 124a kortlagt. Region Syd-
danmark vil kunne uddybe 

Det vurderes, hvorvidt terræn-
regulering og byggeri i område 
B og H vil have en påvirkning 
af en potentiel jordforurening. 
Der vil overvejende sandsynligt 
være et behov for midlertidig 
grundvandsænkning i anlægs-
fasen i forbindelse med etable-
ring af bebyggelse. Det vurde-
res, hvorvidt denne midlertidige 
grundvandssænkning kan 
rumme en potentiel risiko for en 
mobilisering af evt. jordforure-
ninger i arealerne.  
Syd for Skamlingvejen i en af-
stand af ca. 120 m syd for byg-
gefeltet findes desuden et V2-
kortlagt areal. Det vurderes om 
grundvandssænkningen inde-
bærer risiko for mobilisering af 
jordforurening i det V2-kortlagte 
areal. 
Det vurderes, i hvilket omfang 
V2-kortlægningen af de to are-
aler på den eksisterende ma-
rina medfører behov for opryd-
ning eller andre foranstaltnin-
ger i forbindelse med etablering 
af bebyggelse.    
Det afdækkes i hvilken ud-
strækning der med sandsynlig-
hed er sket forurening af det 
V1-kortlagte areal i område B 
og H med henblik på udtagning 
af kortlægning eller fastlæg-
gelse af nødvendig oprydning. 
Sweco har i 2018 udført under-
søgelse af arealet med bore-
prøver og poreluftmålinger. 
Jord inden for den øverste me-
ter er herved stedvis fundet let-
tere forurenet med olie, tjære-
stoffer og tungmetaller. Der er 
endvidere fundet indhold af 
methangas på niveauer, som 
overstiger eksplosionsgræn-
sen. Det vurderes af Sweco, at 
methangassen er dannet ved 
omsætning af organiske jordlag 
(tøv/gytje) i området. 
Der er udtrykt bekymring om 
eksplosionsrisiko i bådhuse og 
andre permanente bygninger 
som følge af evt. ophobning af 
methangas. Dette forhold 

NLS Jord-
hånd-
tering 



  

 

 

 
 

Side 27 Scoping - Miljørapport for Marina City 
 

Nr. Parameter Data Metode NIR 
init. 

Afsnit 
i mil-
jørap-
port  

historikken om de potentielt for-
urenende aktiviteter. 
 
Håndteringen af jord fra kort-
lagte arealer er gennemregule-
ret i jordforureningsloven og til-
hørende bekendtgørelser, lige-
som håndteringen af evt. på-
trufne forureninger er reguleret.  

vurders med udgangspunkt i 
Swecos afrapportering. 

 V1-kortlagt = blå 
V2-kortlagt = rød 

 

  

36 Håndtering af jord ved foru-
reningsfølsom anvendelse 
på kortlagte arealer 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 
 

Begrundelse for fravalg: 
I forbindelse med Marina City planlægges konkrete arealer an-
vendt til forureningsfølsom anvendelse som boligformål og re-
kreative formål, herunder camping. Der gælder altid ifølge jord-
forureningslovens § 72b, at de øverste 50 cm jord skal være 
uforurenet eller med fast belægning, hvis arealet anvendes til 
boligformål eller anden forureningsfølsom anvendelse.   
På denne baggrund med krav om ovennævnte afværgeforan-
staltninger vurderes der ikke at være tale om en potentielt væ-
sentlig påvirkning i forbindelse med den generelle forurenings-
følsomme anvendelse. 
 
I forbindelse med anlæg af ubefæstede havearealer påhviler det 
bygherren at sikre, at jorden er ren. I det konkrete tilfælde kan 
den eksisterende grusbelægning således forventes udskiftet 
med ren jord.  
Idet der er opstillet faste procedurer for sikring af havejords ren-
hed og håndtering af evt. påtruffet jordforurening vurderes der 
ikke at være tale om en potentielt væsentlig miljøpåvirkning. 
 
Udskiftning og bortkørsel af de udskiftede jordlag er omfattet af 
jordflytningsbekendtgørelsen, hvorved der stilles krav om analy-
ser, der dokumenterer jordens renhed med en prøve pr. 30 tons. 
Såfremt jorden viser sig forurenet bliver den anvist til behørig 
behandling eller godkendt deponi.  
På denne baggrund vurderes der ikke at være tale om en væ-
sentlig miljøpåvirkning i forbindelse med evt. udskiftning og bort-
kørsel af forurenet jord. 

- - 
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37 Håndtering af uddybnings-
materialer 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Klapning,  
• Sediment 
• Bundudskiftning 

Der tages udgangspunkt i data 
fra geotekniske undersøgelser 
hos COWI/Sweco samt materi-
ale udarbejdet til klapansøg-
ning. 
Der foretages modelleringer af 
sedimentspredning i en bag-
grundsrapport. 
 

De miljømæssige konsekven-
ser som følge af klapningen og 
afledt sedimentspredning om-
kring klappladsen vurderes. 
De miljømæssige konsekven-
ser i Kolding Fjord af uddyb-
ning og afledt sedimentspred-
ning vurderes. 
 

DGP Klap-
ning 

 
Opfyldning 

  

38 Opfyldningsmaterialer fra sø-
territoriet 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Marin råstofindvinding 
•  

Der tages udgangspunkt i data 
fra baggrundsrapport om ind-
dæmning og landvinding udar-
bejdet af Rambøll 25/6-15 og 
efterfølgende justeringer i an-
lægsbeskrivelsen. 
Anlægsbeskrivelsen fastlægger 
herkomsten af opfyldningsma-
terialer. 
I forbindelse med miljøansøg-
ning til nyttiggørelse af forure-
net jord og jordlignende rest-
produkter  i forbindelse med 
opfyld udarbejdes en miljøtek-
nisk redegørelse, som bl.a. re-
degør for overholdelsen af 
vandkvalitetskravene. Denne 
redegørelse lægges bl.a. til 
grund for et generelt kapitel i 
VVM-redegørelsen om vand-
kvalitet. Dette kapitel om vand-
kvalitet i Kolding Fjord lægges 
bl.a. til grund for vurderingerne 
af den potentielle påvirkning af 
bl.a. marinbiologiske forhold fra 
nyttiggjorte materialer. 

I det omfang, der anvendes op-
fyldningsmaterialer fra søterri-
toriet redegøres der for her-
komsten og evt. afledte miljø-
konsekvenser. 
 

LOE Res-
sour-
cer 

39 Sedimentspredning ved op-
fyld til søs 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Afhænger af anlægsteknik-

ken 

Der tages udgangspunkt i bag-
grundsrapport om inddæmning 
og landvinding udarbejdet af 
Rambøll 25/6-15 suppleret med 
anlægsbeskrivelsen. Heri skit-
seres scenarier for opfyldnings-
teknikker. 
Anlægsbeskrivelsen fastlægger 
anlægsteknikken. 
Der foretages modelleringer af 
sedimentspredning i en bag-
grundsrapport. 
Anlægsteknikken er afgørende 
for sedimentspredningsmodel-
leringerne. 

På baggrund af den fastlagte 
anlægsteknik foretages udred-
ning om forventet spredning af 
sediment i forbindelse med op-
fyld til søs.  
NIRAS foretager vurdering af 
sedimentspredning på grund-
lag af modellering af spredning 
omkring uddybningsområderne 
og klappladsen, hvor det uddy-
bede materiale bortskaffes. 
 
 

BSJ Bag-
grunds
rap-
port 
om se-
di-
ment-
spred-
ning 
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jørap-
port  

Ressourcer og affald   

40 Råstoffer til anlægget 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Opfyldningsmaterialer 
• Byggematerialer 
• Nyttiggørelse 

Der tages udgangspunkt i bag-
grundsrapport om inddæmning 
og landvinding udarbejdet af 
Rambøll 25/6-15 suppleret med 
anlægsbeskrivelsen. Heri skit-
seres scenarier for opfyldnings-
teknikker. 
Anlægsbeskrivelsen forventes 
at fastlægge anlægsteknikken 
og evt. herkomst af fyldmateria-
ler fra vand- eller landbaseret 
råstofindvinding eller anden 
herkomst, herunder nyttiggø-
relse. 

På baggrund af den fastlagte 
anlægsteknik foretages en vur-
dering den miljømæssige kon-
sekvens af landbaseret råstof-
indvinding eller materialer af 
anden herkomst på søterritoriet 
eller ved nyttiggørelse. 
 

LOE Res-
sour-
cer 

41 Affald 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 

Begrundelse for fravalg: 
I forbindelse med anlæg og byggeri frembringes bygge- og an-
lægsaffald og spildprodukter fra entreprenørernes maskiner og 
skibe mm. Alt skal håndteres iht. gældende bekendtgørelser og 
regulativer for affaldstyperne, hvorved det forudsættes at hånd-
teringen sker forsvarligt, og miljøpåvirkningen dermed er accep-
tabel. 
I driftssituationen frembringes der affald fra husholdninger, er-
hverv og klubber samt lystbåde i Marina City. Overordnet be-
tragtes alt affald i driftssituationen iht. Kolding Kommunes af-
faldsregulativ, ligesom Lystbådehavnen har retningslinjer for af-
fald og spildprodukter, som videreføres i den udvidede lystbåde-
havn. Herved forudsættes håndteringen at ske forsvarligt, og 
miljøvurderingen er dermed acceptabel. 
På denne baggrund vurderes der ikke at være tale om en poten-
tielt væsentlig påvirkning. 

  

Kystmorfologi   

42 Ændrede strømforhold 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Ændret kystforløb 
• Ændret sedimentering 
• Strøm- og bølgeforhold i 

nye lavvandede områder 
øst for Marina city 

Skitseprojektet lægges til grund 
for en vurdering af de fremti-
dige kystforløb og sedimentfor-
hold. 
Der foretages modelleringer af 
sedimentspredning i en bag-
grundsrapport. 
Data om strøm- og bølgefor-
hold rekvireres om nødvendigt 
eksternt. 

Skitseprojektet lægges til 
grund for en vurdering af de 
fremtidige forhold i forbindelse 
med evt. ændring af kystens 
forløb i nærområdet, og de æn-
drede strømforholds indvirk-
ning på sedimentation i eksi-
sterende og nye lavvandede 
områder. 
Vurderingerne foretages på 
baggrund af den iværksatte se-
dimentspredningsmodellering. 

BSJ Hy-
drauli-
ske 
forhold 

Spildevand   

43 Håndtering af spildevand 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 

Begrundelse for fravalg: 
Spildevand fra eksisterende og nye funktioner i Marina City vil 
blive håndteret i overensstemmelse med Kolding Kommunes 
spildevandsplan. Heri er Marina City for største delens vedkom-
mende omfattet og planlagt separatkloakeret. De eksisterende 
landarealer er privat kloakeret. Et tillæg til spildevandsplanen må 

- - 
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Afsnit 
i mil-
jørap-
port  

om nødvendigt justere afgrænsningen til overensstemmelse 
med det endelige projekt for Marina City. 

 
Under alle omstændigheder vil spildevandet, herunder fra båd-
vaskeplads, skulle behandles på Kolding Centralrenseanlæg, 
hvorved der ikke vurderes at være tale om en potentielt væsent-
lig miljøpåvirkning. Derved miljøvurderes emnet ikke nærmere. 

44 Håndtering af overfladevand 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 
 

Begrundelse for fravalg: 
Som beskrevet vedr. ’Spildevand’ herover skal området separat-
kloakeres. Derved vil der ikke være opblandet spildevand i over-
fladevandet. 
Overfladevandet kan formodes udledt til Kolding Fjord. Alterna-
tivt kan der foretages tilslutning til separat overfladevandsystem, 
om end der ved denne løsning skønnes at blive tale om en unø-
dig belastning af dette system. 
Udledningen kan kun ske på baggrund af en tilslutningstilla-
delse. I tilslutningstilladelsen stilles vilkår til indretning af overfla-
devandssystemet med henblik på tilbageholdelse af uønskede 
komponenter. Dette kan eksempelvis være bundfældning, sand-
fang, regnbede eller olieudskiller. Med udledning til Kolding 
Fjord skønnes der dog ikke at være behov for begrænsning i be-
fæstelsesgrad, om end spildevandsplanen formelt har en 
grænse, eller forsinkelsesbassin til udjævning af stødbelastnin-
ger.  
Med opstilling af behørige vilkår i tilslutningstilladelsen vurderes 
der ikke at være tale om en potentielt væsentlig miljøpåvirkning 
fra udledning af overfladevand til Kolding Fjord. Derved miljøvur-
deres emnet ikke nærmere. 

- - 
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jørap-
port  

45 Midlertidig grundvandssænk-
ning 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• §3 natur 
• Jordforurening 
• Sætningsskader 

Der kan forventes behov for 
midlertidig grundvandsænkning 
i anlægsfasen. 

På baggrund af behovet for 
midlertidige grundvandsænk-
ninger vurderes den potentielle 
indvirkning vedr.:  
1. Sætningsrisiko/-skader 
(huse og veje)  
2. Mulighed for mobilisering og 
spredning af forureningskom-
ponenter fra potentiel jordforu-
rening på arealer, hvor der fo-
retages midlertidig grund-
vandssænkning  
3. Mulighed for påvirkning af § 
3 beskyttet natur. 
Punkt 1 behandles pba. erfa-
ringer fra lignende projekter. 
Punkt 2 behandles iht. be-
mærkningerne i nr. 35. 
Punkt 3 behandles jf. bemærk-
ningerne i nr. 29 og 30. 

LRM / 
LOE 

Be-
folk-
ning 

Vandkvalitet   

46 Målopfyldelse iht. vandområ-
deplaner 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Sedimentspredning 
• Vandkvalitet 

Frigivelsen af næringsstoffer N 
og P, kornstørrelse samt miljø-
fremmede stoffer fra sediment 
klarlægges. 
Data forudsættes tilvejebragt i 
forbindelse med iværksat sedi-
mentundersøgelse hos COWI 
med afrapportering af forelø-
bige resultater uge 13/2017. 
Der foretages modelleringer af 
sedimentspredning.  
I forbindelse med miljøansøg-
ning til nyttiggørelse af forure-
net jord og jordlignende rest-
produkter i forbindelse med op-
fyld udarbejdes en miljøteknisk 
redegørelse, som bl.a. redegør 
for overholdelsen af vandkvali-
tetskravene. Denne redegø-
relse lægges bl.a. til grund for 
et generelt kapitel i VVM-
redegørelsen om vandkvalitet. 
Dette generelle kapitel lægges 
bl.a. til grund for vurderingerne 
af den potentielle påvirkning af 
vandkvaliteten. 

Der vurderes i forhold til mål-
sætninger i vandområdepla-
nerne, herunder vedr. kemisk 
og økologisk tilstand bl.a. på 
baggrund af modelberegninger 
af spredning af sediment og 
næringssalte i fjorden. 
Desuden vurderes den fremti-
dige vandkvalitet i forbindelser 
med Marina City. 

DGP Vand-
kvali-
tet 

Vandressource   

47 Forbrug af drikkevand 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 
 

Begrundelse for fravalg: 
I forbindelse med anlægsarbejder og byggeri er der et vandfor-
brug til fremstilling af byggematerialer, herunder betonstøbnin-
ger og andre vandforbrugende aktiviteter. 

- - 
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Anlægsarbejderne og byggeaktiviteterne i forbindelse med Ma-
rina City vurderes dog ikke at medføre et forbrug, der adskiller 
sig fra forbruget i andre lignende anlægsprojekter. Projektet 
medfører ikke behov for etablering af særskilt eller udvidet vand-
forsyning. 
I driften af boliger, øvrige funktioner og marina vurderes vandfor-
bruget ligeledes ikke at adskille sig fra lignende projekter, og 
med nye anlæg og bygninger kan vandforbruget forventes at 
være minimeret med den nyeste vandbesparende teknik. 
På baggrund heraf vurderes der ikke at være tale om en potenti-
elt væsentlig miljøpåvirkning forbundet med drikkevandsressour-
cen. Derved miljøvurderes emnet ikke nærmere. 

Støv   

48 Støv fra erhvervshavnedrift 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Støv 

Iværksat baggrundsrapport fra 
NIRAS om emissioner fra hav-
nens virksomheder.  

Vurderingerne foretages på 
baggrund af rapportens resul-
tater. Herunder foretages en 
vurdering af evt. gener fra jern-
støv og andet diffust støv 
spredt til lystbådehavnen og 
bådoplag nord for Åløbet. 

HKD Emis-
sioner 

49 Støv fra anlægsarbejder 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 

Begrundelse for fravalg: 
I forbindelse med anlægsarbejder kan der forekomme støv. 
Dette forekommer oftest i tørre perioder under byggeriet, hvor 
blottede sand- og jordflader kan tørre ud og give anledning til 
støv.  
Afstanden fra anlægsområderne til nærmeste følsomme natur i 
form af de §3-beskyttede moseområder vest for projektområdet 
er dog så stor med mellem liggende lystbådehavn og omkran-
sende træbeplantning, at denne ikke vurderes at kunne blive på-
virket.  
Såfremt der opstår støvgener generelt fra anlægspladsen, vil 
dette kunne afhjælpes med sprinkling i tørre perioder. Dette ind-
går som en anlægsteknisk forudsætning og kan stilles som vilkår 
i byggetilladelsen. 
På baggrund heraf vurderes der ikke at være tale om en potenti-
elt væsentlig miljøpåvirkning forbundet med støv fra anlægsar-
bejderne. Derved miljøvurderes emnet ikke nærmere. 

- - 

50 Støv fra vedligehold af lyst-
både 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 

Begrundelse for fravalg: 
Kolding Lystbådehavns havnereglement påbyder brug af støvsu-
ger ved slibning af både. Støvsugeren stilles til rådighed af Kol-
ding Lystbådehavn. Samme bestemmelse vil gælde for den ud-
videde lystbådehavn i Marina City. 
På baggrund heraf vurderes der ikke at være tale om en potenti-
elt væsentlig miljøpåvirkning forbundet med støv fra slibning af 
både. Derved miljøvurderes emnet ikke nærmere. 

- - 

Lugt   

51 Lugt fra erhvervshavnedrift 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Lugt 

Baggrundsrapport fra NIRAS 
om emissioner fra havnens 
virksomheder.  

Vurderingerne foretages på 
baggrund af rapportens resul-
tater, som godtgør at grænse-
værdier kan overholdes. 

HKD Emis-
sioner 
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52 Lugt fra uddybningsmateri-
ale 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Lugt 

I forbindelse med uddybning 
kan der hentes lugtende bund-
materialer op i uddybningsfar-
tøjerne.  
Anlægsperiodens længde af-
dækkes som mål for varighe-
den af lugtudbredelsen. 
Klapningen sker til søs ud ad 
prammenes bund og giver ikke 
lugtgener.  
Deponering på land eller nyttig-
gørelse i forbindelse med op-
fyld klarlægges. 

På bagrund af uddybningsperi-
odens længde og anlægstek-
nikken foretages en erfarings-
baseret vurdering af potentielle 
lugtgener og deres varighed og 
udbredelse.  
En mindre andel forventes at 
skulle deponeres i depot for 
nyttiggjorte lettere forurenede 
materialer på land. Der foreta-
ges en vurdering af potentielle 
lugtgener forbundet hermed.  

HKD Emis-
sioner 

53 Lugt fra aktiviteter i område 
H 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 
 

Begrundelse for fravalg: 
Der er fra naboejendomme i Kolding Åpark udtrykt bekymring for 
lugt fra bådvedligehold og andre aktiviteter, herunder grillning på 
bådoplagsarealet i område H. 
Vedligehold af både mm. i bl.a . område H skal ske som rede-
gjort for under punkt 50. Derved vurderes der ikke at opstå ge-
ner fra slibestøv hos naboer. 
Andre aktiviteter som f.eks. grilning vil kunne medføre, at grillos 
vil kunne lugtes hos naboer. Hovedformålet med område H er 
dog ikke at danne ramme om grillaktiviteter, hvorved eksempel-
vis grilning kun vil ske lejlighedsvist ved f.eks. enkeltbrugeres 
eget initiativ. Sandsynligheden for at brugere vil grille under båd-
vedligeholdet i vedligeholdelsessæsonen forekommer ikke stor. 
Skulle aktiviteten finde sted vurderes aktiviteten dog ikke at 
være en væsentlig gene. Afstanden alene vil bevirke, at evt. gril-
los fra område H ikke vil medføre større gener end fra nærlig-
gende parcelhushaver syd for Skamlingvejen. 
På baggrund heraf vurderes der ikke at være tale om en potenti-
elt væsentlig miljøpåvirkning forbundet med lugt fra delområde 
H. Derved miljøvurderes emnet ikke nærmere. 

- - 

Kemisk luftforurening   

54 Spredning af kemiske stoffer 
fra erhvervshavnedrift og 
virksomheder via luften 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Emissioner af farlige kemi-

ske stoffer 

Baggrundsrapport fra NIRAS 
om emissioner fra havnens 
virksomheder.  

Vurderingerne foretages på 
baggrund af rapportens resul-
tater, som godtgør at grænse-
værdier kan overholdes. 

HKD Emis-
sioner 

Klima   

55 Klimasikring af Marina City 
mod havet 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Klimasikringstiltag 

Stenkastninger, kajkanter om-
kring lystbådehavnen og byg-
ningers gulve etableres som 
udgangspunkt i kote 2,8. 
Visse dele af stier og promena-
der etableres i kote 1,5. 
 

På baggrund af klimatilpas-
ningsplanen og erfaringer fore-
tages en vurdering af risikoen 
for oversvømmelse og behov 
for afhjælpende klimasikrings-
foranstaltninger. 
Der rettes henvendelse til Kyst-
direktoratets ”tovholder” på 
oversvømmelsesdirektivet : 

HKD / 
LOE 

Klima 
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Klimatilpasningsplanens tabel 2 
i bilag 2C om teknisk beskri-
velse af beregningsmetoder og 
modeller vedr. hav angiver et 
havvandspejl i kote 2,02 ved en 
100-årshændelse i 2050.  
Kolding Kommune har i ud-
gangspunktet anbefalet en 
gulvkote på 3,0 for projektet. 

Torsten Piontkowitz, på telefon 
21701092 i forbindelse med 
udarbejdelsen af miljørappor-
tens afsnit om klima. 
Forholdet at promenade mm. 
etableres lavere end den anbe-
falede klimasikringskote be-
handles. 

56 Ændrede afstrømningsfor-
hold i Kolding Å 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Strømforhold 

Vandføring og strømforhold i 
Kolding Å formodes kendt af 
Kolding Kommune. Data rekvi-
reres om nødvendigt fra Kol-
ding Kommune. 

På baggrund af eksisterende 
data og sedimentsprednings-
modelleringen vurderes evt. 
opstuvende effekt som følge af 
anlægsteknik og permanente 
anlæg. 

JAD Hy-
drauli-
ske 
forhold 

57 Klimaaftryk 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 

Begrundelse for fravalg: 
Anlægsarbejderne og driften af aktiviteterne i forbindelse med 
Marina City omfatter ikke ressourceforbrug eller andet, som ad-
skiller projektet fra andre lignende projekter. Der vurderes såle-
des ikke at være tale om et potentielt væsentligt klimaftryk fra 
etablering og drift af Marina City. 
Det kan fremhæves at Marina City etableres med nyeste teknik-
ker og efter nyeste standarder, herunder bygningsreglement, 
hvorved eksempelvis energiforbruget til bygningsdriften er mini-
meret. 
Store og tunge mængder som f.eks. sedimenter, opfyldningsma-
terialer, sten til stenkastninger, spunsjern påregnes transporteret 
til/fra ad søvejen, hvilket er en klimamæssigt god transportform 
frem for landevejstransport. 
På denne baggrund vurderes der ikke at være tale om en poten-
tielt væsentlig miljøpåvirkning som følge af klimaaftrykket. Der-
ved miljøvurderes emnet ikke nærmere. 

- - 

Begrænsninger   

58 Støjgrænser som begræns-
ning for erhvervshavnens 
drift 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Virksomhedsstøj. 

Iværksat baggrundsrapport fra 
NIRAS om støjudbredelse fra 
havnens virksomheder med fo-
reslåede tekniske støjdæm-
pende tiltag.  
Gældende grænseværdier. 
Forudsatte anvendte grænse-
værdier i forhold til konkrete an-
vendelser i Marina City. 

Vurderingerne foretages på 
baggrund af rapportens resul-
tater. 

HKD Støj 
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59 Bådoplag som begrænsning 
for erhvervshavnens drift  
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Arealforbrug 

Oplysninger fra projektbeskri-
velse om omfang af oplag af 
lystbåde på erhvervshavnens 
arealer nord for Kolding Å. 

Det vurderes, i hvilket omfang 
bådoplaget medfører en be-
grænsning for erhvervshav-
nens indretning og drift. 

LOE Be-
folk-
ning 

60 Ændrede udsigtsforhold 
som følge af visuel påvirk-
ning 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Visualiseringer 
• Ejendomsværdi 

Visualiseringer udarbejdet af 
COBE 
Vurdering af landskabelig og vi-
suel påvirkning 

På baggrund af visualiseringer 
og landskabsvurderingerne 
vurderes påvirkningen af ud-
sigtsforholdene for udvalgte 
områder. 
Herunder foretages en vurde-
ring af ændrede udsigtsfor-
holds, men også det samlede 
projekts, indvirkning på ejen-
domsværdi. Vurderingen base-
res på litteraturstudier og over-
ordnede pointer fra disse. 
Det skal iagttages, at der kun 
bliver tale om yderligere ele-
menter i udsigten, men ikke en 
blokeret udsigt. 
Vurderingen skal tage hånd 
om, at påvirkningen er meget 
forskellig, så enkeltejendomme 
ikke fremhæves. 
Det skal iagttages, at Marina 
City med bl.a. det rekreative og 
andre elementer kan bidrage til 
stigende ejendomsværdi, og at 
dette kan forventes at være en 
salgsparameter. 

CKD Land-
skab 
og vi-
suelle 
forhold 
 
Be-
folk-
ning 

60a Indbliksgener i private haver 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 

Begrundelse for fravalg: 
Der er udtrykt bekymring om indbliksgener fra det 16 etager høje 
hus længst mod vest i Marina City til bl.a. baghaven Anemone-
vej 16. 
Afstanden vil være ca. 500 m. Med denne afstand vurderes der 
ikke at være risiko for indbliksgener fra et højhus i Marina City. 
Til sammenligning er der fra  Anemonevej nr. 16  til nærmeste 
eksisterende højhuse på Kløvervej ca. 550 m. 
Ovenfor er beskrevet forholdet til én konkret ejendom, og forhol-
dene vil variere i forhold til andre ejendomme. 
Afstanden mellem højhuset i Marina City og nærmeste åben lav 
bebyggelse er dog i alle tilfælde 300 m, hvorved det vurderes, at 
der ikke vil være væsentlige indbliksgener i private haver. Dette 
begrundes med, at ansigter og detaljer ikke vil kunne erkendes 
på denne afstand. 

- - 
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På denne baggrund vurderes der ikke at være tale om en poten-
tielt væsentlig miljøpåvirkning som følge af indbliksmuligheder i 
private haver. Derved miljøvurderes emnet ikke nærmere. 

60b Interne miljøkonflikter 
• Sameksistens mellem bo-

liger og lystbådehavn 

Bygherrens redegørelse læg-
ges til grund. 

Der foretages en vurdering af 
potentielle interne miljøkonflik-
ter i forhold til de fremførte be-
mærkninger om bekymring for 
sameksistens mellem lystbåde-
havn og boliger. 

LOE Be-
folk-
ning 

60c Risikoforhold 
• Risikovirksomhed på Kol-

ding erhvervshavn 

Risikovurdering af den konkrete 
virksomhed lægges til grund. 

Der foretages en redegørelse 
for risikoforholdene ift. den 
konkrete risikovirksomhed på 
Kolding erhvervshavn. Rede-
gørelsen baseres på den rede-
gørelse, som virksomheden 
har indgivet til Kolding Kom-
mune samt Kolding Kommunes 
efterfølgende sagsbehandling 
deraf og iværksat planlægning 
for virksomhederne. 

LOE Be-
folk-
ning 

61 Ny bro over Kolding Å 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Gennemsejlingshøjde 

Vandløbsregulativ for Kolding Å Fritidsfiskerne på nordsiden af 
Kolding Å vil opleve en be-
grænsning i den mulige maksi-
male gennemsejlingshøjde ved 
etablering af en ‘ny Sortebro’ til 
et bådoplag nord for Kolding Å. 
Vandløbsregulativet for Kolding 
Å fastlægger dog, at der skulle 
være en fri gennemsejlings-
højde på 2,1 m under den tidli-
gere og nu fjernede Sorte Bro.  
Ålauget beder om en fri gen-
nemsejlingshøjde på min. 2,5 
m.  
Visse fritidsfiskerbåde kan dog 
have installationer med større 
højde, hvorved de vil opleve en 
begrænsning,  

LOE Be-
folk-
ning 

Arkitektur   

62 Højhusstrategi 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 

Begrundelse for fravalg: 
I Kolding Kommunes strategi for højt byggeri fra 2007 er area-
lerne omkring Å-parken ud mod Marina Syd udpeget som et om-
råde, der pga. sin nærhed til eksisterende høje bebyggelser kan 
bære yderligere højt byggeri. 
Den gældende kommuneplan giver da også mulighed for byg-
geri i op til 30 meters højde i del af projektområdet og et 16 eta-
gers højhus ved åens udløb, ligesom det planlagte Kolding Sky 
vil kunne etableres med en højde på op til 66 m. 
Projektet er således i overensstemmelse med højhusstrategiens 
udpegning af områder for høje huse, hvorfor der i denne sam-
menhæng ikke vurderes at være tale om en potentielt væsentlig 
miljøpåvirkning. Derved miljøvurderes emnet ikke nærmere. 

- - 
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63 Eksisterende kulturmiljø 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten 

Begrundelse for fravalg: 
Der er ikke udpeget kulturhistoriske bevaringsværdier eller vær-
difuldt kulturmiljø i eller omkring Marina City. 
Nærmeste kulturhistoriske bevaringsværdi er et oldtidsmiljø om-
kring en samling ikke fredede fortidsminder langs bl.a. Rebæk-
ken ca. 750 meter sydøst for Marina City.  
Den gamle marinabygning bevares. 
Der er derfor ikke tale om nogen potentielt væsentlig påvirkning. 
Derved miljøvurderes emnet ikke nærmere. 

- - 

Arkæologi   

64 Marinarkæologi 
• Behandles ikke nærmere i 

miljørapporten. 

Begrundelse for fravalg: 
Det ansvarlige museum for marinarkæologi, som er Langelands 
Museum, har indledningsvist i processen afgivet en udtalelse om 
marinarkæologiske interesser. 
Der er i forvejen gjort en række rige fund af bosættelsesspor. 
Langelands museum anbefalede derfor, at der skulle foretages 
marinarkæologiske forundersøgelser. 
I efteråret 2017 er der således udført marinarkæologiske forun-
dersøgelser.  
Undersøgelserne blev udført som grabprøver optaget med 
gravko fra en flåde. Store dele af det optagne materiale blev ef-
terfølgende soldet. Der blev i alt optaget materiale fra 12 positio-
ner. De undersøgte positioner fremgår af nedenstående kort. Alt 
i alt fandtes et enkelt knoglefragment samt få flintoldsager; alle 
omlejret. 

 
 
Der blev ikke påtruffet bevarede bopladslag eller oldsager i 
større mængder, hvorfor museet indstillede, at Slots- og Kultur-
styrelsen skulle frigive området til anlægsarbejdet. Styrelsen fri-
gav området 30/10-17. 
På denne baggrund vurderes der ikke at være tale om nogen 
potentielt væsentlig påvirkning af de marinarkæologiske interes-
ser. 
Derved miljøvurderes emnet ikke nærmere. 

- - 
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65 Arkæologi på land 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten. 

Begrundelse for fravalg: 
Som det fremgår af nedenstående kort, er der ikke fredede for-
tidsminder eller anden kulturarv i projektområdet på land. Nær-
meste fredede fortidsminde ligger syd for Tvedvej.

 
Museum Sønderjylland har udtalt, at der er minimal risiko for at 
støde på arkæologiske fortidsminder på land under jordarbejder, 
og mener derfor at en arkæologisk forundersøgelse ikke er nød-
vendig. 
Evt. påtrufne fund er dog altid omfattet af museumslovens gene-
relt gældende § 27, hvorefter anlægsarbejder skal standses og 
museet skal underrettes.  
På baggrund af dette vurderes der ikke at være tale om en po-
tentielt væsentlig påvirkning af arkæologiske forhold på land. 
Derved miljøvurderes emnet ikke nærmere. 

- - 

Landskabelig påvirkning   

66 Projektets påvirkning af kyst-
landskabet 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Kystnærhedszone 
• Geologi 

Baseres på visualiseringer ud-
arbejdet af COBE.  
Data fra offentlige GIS-portaler, 
herunder kommuneplanens 
arealudpegninger. 

Der foretages en vurdering af 
den landskabelige påvirkning 
vha. landskabskaraktermeto-
dens redskaber samt de udar-
bejdede visualiseringer.  
Der udarbejdes visualiseringer 
fra følgende fotostandpunkter, 
som foreslået af Kolding Kom-
mune: 

BRE Land-
skab 
og vi-
suelle 
forhold 
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1. Rebæk Strand, foran wind-
surfer-klubhus 

2. Åbakken/Strandbakken, 
Rebæk 

3. Skamlingvejen ved stiud-
fletning, ud for bådebro 

4. Vangen/Hegnet, Tved 
5. Skamlingvejen ved stiud-

munding fra Strandparken 
6. Fjordparken, fælleshusets 

terrasse 
7. Østerbrogade, bro over åen 
8. Fynsvej, ved Svineryggen 
9. Fjordvej 21, ved bænk 
10. Yderst på badebroen, Lys-

høj Allé. 
I visualiseringerne indgår en 12 
m høj støjafskærmning mellem  
erhvervshavnen og område F. 

Visuel påvirkning   

67 Indpasning i omgivende to-
pografi 
Behandles i miljørapporten 
Parametre: 
• Store volumener i Marina 

City 
• Omkringliggende store vo-

lumener og anlæg 

Kendskabet til andre markante 
elementer i det omkringlig-
gende landskab. 
Visualiseringerne. 

Der redegøres for projektets 
sammenhæng og forenelighed 
med eksisterende topologiske 
elementer i området. 
Der redegøres for projektets 
påvirkning af udsigtsforholdene 
for omkringboende. 

BRE Land-
skab 
og vi-
suelle 
forhold 

68 Skygger i fjordlandskabet 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten. 

Begrundelse for fravalg: 
Der er udtrykt bekymring om, hvorvidt bebyggelsen i Marina City 
skulle kunne forårsage store skygger, som ændrer på lyset i 
landskabet over fjorden. 
Idet Marina City kun rummer ét højhus på op til 60 m beliggende 
længst mod vest og den eksisterende havn og by, vurderes 
dette kun at kunne forårsage en marginal og ikke teknisk målbar 
lysdæmpning i det omgivende fjordlandskab. 
På denne baggrund vurderes der ikke at være tale om en poten-
tielt væsentlig miljøpåvirkning som følge af ændrede lysforhold i 
det overordnede fjordlandskab. Derved miljøvurderes emnet 
ikke nærmere. 
(Lokale skygger intern i bebyggelsen behandles heller ikke, jf. 
begrundelsen under punkt 19, idet forholdet er optimeret i be-
byggelsesplanen og håndteres i lokalplanlægningen.) 

- - 

69 Lyspåvirkning af omgivel-
serne 
Behandles ikke nærmere i mil-
jørapporten. 

Begrundelse for fravalg: 
I forbindelse med anlægsarbejderne etableres sædvanligvis 
pladsbelysning af praktiske og kriminalpræventive grunde. Lyset 
kan således være tændt døgnet rundt, og vil kunne opleves som 
en markant belysning. Belysningen forekommer i en afgrænset 
periode svarende til anlægsperioden, og vil vanskeligt kunne 
undgås. Ved fortsatte anlægsarbejder og byggeri efter 

- - 
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indflytning i de første boliger, vil denne belysning kunne opleves 
generende. Der vil dog være tale om et forbigående fænomen, 
og der må via dialog søges en løsning, hvor belysning ikke pe-
ger direkte på beboede bygninger. Se om behandling af lys i an-
lægsfasen under punkt 18. 
Efter bygningernes og højhusenes realisering, vil disse kunne 
ses og opleves på længere afstand som oplyste facader. Marina 
City placeres, hvor de nye højhuse indgår i en topografisk sam-
menhæng med eksisterende højhuse syd for Skamlingvejen, og 
afhængigt af betragtningspunktet vil de kunne opleves med Kol-
ding centrum, havnen eller oplyste boligområder på kystskræn-
terne i øvrigt som baggrund. Derved vurderes der ikke at være 
tale om en potentiel væsentlig miljøpåvirkning som følge af oply-
ste facader i de nye højhuse. Derved miljøvurderes emnet ikke 
nærmere. 
Visuel og landskabelig påvirkning i øvrigt behandles i miljørap-
porten iht. punkt 66 og 67. 
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6 PROJEKTER MED POTENTIEL KUMULATIV EFFEKT 
I det omfang der er andre kendte, planlagte projekter, der kan bidrage til kumula-
tive effekter i sammenhæng med Marina City, skal dette også indgå i vurderin-
gerne. I miljørapporten behandles kumulative effekter i forbindelse med hvert en-
kelt emne, således at de indgår i vurderingen af de emner, hvor det er relevant. 

Der vurderes, at være to projekter, som bør medtages i denne sammenhæng: 
Byggeprojektet ved krydset Skamlingvejen / Kløvervej omfattet af lokalplan nr. 
1013-11 samt Kolding Sky i Design City omfattet af lokalplan 042-13. Projekterne 
tænkes umiddelbart kun at bidrage kumulativt i forhold til visuel og landskabelig 
påvirkning samt trafik. Øvrige parametre og øvrige projekter vurderes ikke at 
medføre væsentlige kumulative effekter. 
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