
Bilag  
 
Screening af ændringer til mål og rammer  
 
Vurdering 
1: Ikke relevant 
2: Ikke væsentlig påvirkning 
3: Mulig væsentlig påvirkning 
4: Væsentlig påvirkning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ændring (område/emne): Lokal retningslinje om risikostyring i forhold til oversvømmelse  
 

Formål og omfang Som opfølgning på risikostyringsplanen er lavet en retningslinje om, at 

der ved fremtidig planlægning og byggeri skal sikres mod en vandstand 

på op til  2,5 m i risikoområdet for oversvømmelse i Vejle By. 

Dato for screening 15.12.2016 

Screenet af Marbj 

Kan planen påvirke et Natura 2000 område væsentligt Ja Nej x   

Er planen omfattet af bilag 3 eller 4 i MV-loven Ja Nej x 

Hvis ja, inden for hvilket område?  

 
 
Parameter Særlige forhold  Vurdering  
Natur  2 
Jordbund  2 
Vand  2 
Luft  2 
Klima  2 
Levevilkår  2 
Sundhed  2 
Landskab  2 
Kulturarv  2 
Ressourcer  2 

 
Konklusion 
Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en 
screening for, om retningslinjens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at 
der gennemføres en miljøvurdering. 
 
Retningslinjens er blevet screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, 
menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, 
landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv. 
 
Den overordnede retningslinje sikrer, at der i forbindelse med den videre planlægning og byggeri 
tages højde for en evt. vandstandsstigning på 2,5 m. 
 
Retningslinjen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til 
miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet. 
 

 
 
 



Ændring (område/emne): Lokal retningslinje klimaændringer og arealanvendelse 
Formål og omfang Formålet er, at der ved udlæg af nye arealer skal vurderes, om 

udlægget vil påvirke nedstrøms liggende arealer negativt med 
afstrømning af vand i ekstreme regnhændelser.  

Dato for screening 15.12.2016 

Screenet af Marbj 

Kan planen påvirke et Natura 2000 område væsentligt Ja Nej x   

Er planen omfattet af bilag 3 eller 4 i MV-loven Ja Nej x 

Hvis ja, inden for hvilket område?  

 
Parameter Særlige forhold  Vurdering  
Natur  2 
Jordbund  2 
Vand  2 
Luft  2 
Klima  2 
Levevilkår  2 
Sundhed  2 
Landskab  2 
Kulturarv  2 
Ressourcer  2 

 
Konklusion 
Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en 
screening for, om retningslinjens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at 
der gennemføres en miljøvurdering. 
 
Retningslinjens er blevet screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, 
menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, 
landskab, kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv. 
 
Retningslinjen skal sikre, at det vurderes, om nedstrømsliggende arealer vil blive påvirket negativt 
ved øget afstrømning af regnvand ved nye arealudlæg samt sikre at der etableres de nødvendige 
afhjælpende foranstaltninger. 
 
Retningslinjen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til 
miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet. 
 
 
 
 
 
 



Ændring (område/emne): Specifikke rammer til boliger og rekreative områder med særlige 
udfordringer med håndtering af overfladevand. 

Formål og omfang Formålet er at gøre opmærksom på, at der i en række specifikke 
rammeområder er særlige udfordringer m.h.t. til at håndtere 
overfladevand, der skal håndteres i den videre planlægning. Det kan 
f.eks. være i form af risiko for oversvømmelse, særligt sårbare vandløb, 
at området er lavtliggende, har et højt grundvandsspejl eller andet. Det 
kan derfor være nødvendigt at gøre en særlig indsats og reservere 
væsentlige arealer til håndtering af vand i området. 
 

Dato for screening 15.12.2016 

Screenet af Marbj 

Kan planen påvirke et Natura 2000 område væsentligt Ja Nej x   

Er planen omfattet af bilag 3 eller 4 i MV-loven Ja Nej x 

Hvis ja, inden for hvilket område?  

 
 
Parameter Særlige forhold  Vurdering  
Natur  2 
Jordbund  2 
Vand  2 
Luft  2 
Klima  2 
Levevilkår  2 
Sundhed  2 
Landskab  2 
Kulturarv  2 
Ressourcer  2 

 
Konklusion 
Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en 
screening for, om ændringens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der 
gennemføres en miljøvurdering. 
 
Ændringen er blevet screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers 
sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, 
kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv. 
 
Ændringen skal sikre, at der i den videre planlægning findes løsninger til håndtering af 
overfladevand i bolig-og rekreative områder. 
 
Ændringen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til 
miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet. 
 
 



 
Ændring (område/emne): Udpegning af område med kulturhistorisk værdi 

Formål og omfang Udpegningen skal sikre kendskab til fund af dele af større boplads fra 
yngre jernalder og vikingetid i Skovgade i Jelling. 
 

Dato for screening 15.12.2016 

Screenet af Marbj 

Kan planen påvirke et Natura 2000 område væsentligt Ja Nej x   

Er planen omfattet af bilag 3 eller 4 i MV-loven Ja Nej x 

Hvis ja, inden for hvilket område?  

 
 
Parameter Særlige forhold  Vurdering  
Natur  2 
Jordbund  2 
Vand  2 
Luft  2 
Klima  2 
Levevilkår  2 
Sundhed  2 
Landskab  2 
Kulturarv  2 
Ressourcer  2 

 
Konklusion 
Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en 
screening for, om ændringens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der 
gennemføres en miljøvurdering. 
 
Ændringen er blevet screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers 
sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, 
kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv. 
 
Ændringen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til 
miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ændring (område/emne): Generelle rammer for boligområder 
Formål og omfang 

 

Ændringen giver mulighed for efter en konkret vurdering, at reducere 
grundstørrelser for åben-lavt byggeri ned til 400 m² og tæt-lavt byggeri 
ned til 300 m² 

Dato for screening 15.12.2016 

Screenet af Marbj 

Kan planen påvirke et Natura 2000 område væsentligt Ja Nej x   

Er planen omfattet af bilag 3 eller 4 i MV-loven Ja Nej x 

Hvis ja, inden for hvilket område?  

 
 
Parameter Særlige forhold  Vurdering  
Natur  2 
Jordbund  2 
Vand  2 
Luft  2 
Klima  2 
Levevilkår  2 
Sundhed  2 
Landskab  2 
Kulturarv  2 
Ressourcer  2 

 
Konklusion 
Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en 
screening for, om ændringens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der 
gennemføres en miljøvurdering. 
 
Ændringen er blevet screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers 
sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, 
kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv. 
 
I vurderingen af, om det kan lade sig gøre at reducere grundstørrelserne, skal indgå en vurdering af 
muligheden for at håndtere overfladevand lokalt. Derudover vil der være særligt fokus på at 
bebyggelsesplanen skal at sikre gode levevilkår, herunder dagslys, fælles friarealer mv.” 
 
Ændringen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til 
miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet. 
 
 
 

 
 
 
 



Ændring (område/emne): Ændring af ramme 1.1.B.11 og 1.1.B.2 
 

Formål og omfang 

 

De nuværende rammer angiver lige nu at man må bygge i 4 etager, 
16 meters højde, men, størstedelen af den eksisterende bebyggelse 
er i 5 etager, i op til 20,5 meters højde. 

 
Ved udvikling af ny bebyggelse i området vil det være oplagt at 
give den de samme muligheder som den eksisterende bebyggelse. 
Derfor vil vi gerne opdatere rammens bestemmelser til at give 
muligheder for op til 22 meters højde og ikke nævne etageantal. 

 

Dato for screening 15.12.2016 

Screenet af Marbj 

Kan planen påvirke et Natura 2000 område væsentligt Ja Nej x   

Er planen omfattet af bilag 3 eller 4 i MV-loven Ja Nej x 

Hvis ja, inden for hvilket område?  

Parameter Særlige forhold  Vurdering  
Natur  2 
Jordbund  2 
Vand  2 
Luft  2 
Klima  2 
Levevilkår  2 
Sundhed  2 
Landskab  2 
Kulturarv  2 
Ressourcer  2 

 
Konklusion 
Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en 
screening for, om ændringens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der 
gennemføres en miljøvurdering. 
 
Ændringen er blevet screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers 
sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, 
kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv. 
 
Ændringen medfører ikke væsentlige ændringer i omfanget eller indretningen af de bygninger og 
anlæg der kan opføres i forhold til den eksisterende bebyggelse. Derfor ikke væsentlig påvirkning.  
 
 
 
 
 
 



Ændring (område/emne): Udvide anvendelsesbestemmelsen ramme 1.5.E.6 
 

Formål og omfang 

 

Formålet er at udvide anvendelsesbestemmelsen for ramme 1.5.E.6 til 
udover erhvervsformål, som f.eks. lettere fremstillings og 
forretningsvirksomhed, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel, 
administration og servicevirksomhed, også at give mulighed for 
liberale erhverv i bygninger med facade mod Horsensvej.  

Dato for screening 15.12.2016 

Screenet af Marbj 

Kan planen påvirke et Natura 2000 område væsentligt Ja Nej x   

Er planen omfattet af bilag 3 eller 4 i MV-loven Ja Nej x 

Hvis ja, inden for hvilket område?  

Parameter Særlige forhold  Vurdering  
Natur  2 
Jordbund  2 
Vand  2 
Luft  2 
Klima  2 
Levevilkår  2 
Sundhed  2 
Landskab  2 
Kulturarv  2 
Ressourcer  2 

 
Konklusion 
Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en 
screening for, om ændringens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der 
gennemføres en miljøvurdering. 
 
Ændringen er blevet screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers 
sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, 
kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv. 
 
Ændringen medfører ikke væsentlige ændringer i omfanget eller indretningen af de bygninger og 
anlæg der kan opføres. Derfor ikke væsentlig påvirkning.  
 
Ændringen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til 
miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet. 
 
 
 
 
 
 
 



Ændring (område/emne): Overførsel af areal fra 4.R.1 og 4.B.9 
 

Formål og omfang 

 

Formålet er at overføre matr.nr. 57a og 57 c Egtved By, Egtved fra den 
rekreative ramme 4.R.1 og til 4.B.9, da matriklerne har været bebygget 
siden første halvdel af det 20. århundrede, og naturligt hører med til 
boligrammen. 

Dato for screening 15.12.2016 

Screenet af Marbj 

Kan planen påvirke et Natura 2000 område væsentligt Ja Nej x   

Er planen omfattet af bilag 3 eller 4 i MV-loven Ja Nej x 

Hvis ja, inden for hvilket område?  

 
 
Parameter Særlige forhold  Vurdering  
Natur  2 
Jordbund  2 
Vand  2 
Luft  2 
Klima  2 
Levevilkår  2 
Sundhed  2 
Landskab  2 
Kulturarv  2 
Ressourcer  2 

 
Konklusion 
Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en 
screening for, om ændringens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der 
gennemføres en miljøvurdering. 
 
Ændringen er blevet screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers 
sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, 
kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv. 
 
Ændringen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til 
miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ændring (område/emne): Ophævelse af landsbyafgrænsning for Grejs Mølle 
Formål og omfang 

 

Landsbyafgrænsningen ophæves, da bebyggelsen ved Grejs Mølle ikke 
har karakter af en landsby, 

Dato for screening 15.12.2012 

Screenet af Marbj 

Kan planen påvirke et Natura 2000 område væsentligt Ja Nej x   

Er planen omfattet af bilag 3 eller 4 i MV-loven Ja Nej x 

Hvis ja, inden for hvilket område?  

 
 
Parameter Særlige forhold  Vurdering  
Natur  2 
Jordbund  2 
Vand  2 
Luft  2 
Klima  2 
Levevilkår  2 
Sundhed  2 
Landskab  2 
Kulturarv  2 
Ressourcer  2 

 
Konklusion 
Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en 
screening for, om ændringens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der 
gennemføres en miljøvurdering. 
 
Ændringen er blevet screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers 
sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, 
kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv. 
 
Ændringen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til 
miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ændring (område/emne): Ændring af afgrænsning af Gauerslund 
Formål og omfang 

 

Ændring af landsbyafgrænsningen, således at hele matr.nr. 1bø, 
Gauerslund By, Gauerslund, kommer inden for afgrænsningen. Det 
betyder samtidig, at 99.O.11 indskrænkes. 
 

Dato for screening 15.12.2016 

Screenet af Marbj 

Kan planen påvirke et Natura 2000 område væsentligt Ja Nej x   

Er planen omfattet af bilag 3 eller 4 i MV-loven Ja Nej x 

Hvis ja, inden for hvilket område?  

 
 
Parameter Særlige forhold  Vurdering  
Natur  2 
Jordbund  2 
Vand  2 
Luft  2 
Klima  2 
Levevilkår  2 
Sundhed  2 
Landskab  2 
Kulturarv  2 
Ressourcer  2 

 
Konklusion 
Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en 
screening for, om ændringens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der 
gennemføres en miljøvurdering. 
 
Ændringen er blevet screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers 
sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, 
kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv. 
 
Ændringen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til 
miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ændring (område/emne): Areal overføres fra 23.O.1 fra 23.B.1 
Formål og omfang 

 

Frikommuneforsøg overfører matr.nr. 38e, 16ak, 16aæ, 16ag, 38b, 38c, 
38d, 7000a Vonge By, Ø. Nykirke, Skolestien og Skovborgvej til 
byzone. 
 
Matriklerne er alle omfattet af kommuneplanramme 23.O.1, der 
fastlægger områdets anvendelse til offentlige formål som skole, 
idrætshal, svømmehal og sportspladser m.v. 
 
Matr.nr. 38e, 38b, 38c og 38d anvendes, eller skal anvendes, til boliger, 
og skal derfor overføres til boligrammen ved siden af 23.B.1. 
 

Dato for screening 15.12.2012 

Screenet af Marbj 

Kan planen påvirke et Natura 2000 område væsentligt Ja Nej x   

Er planen omfattet af bilag 3 eller 4 i MV-loven Ja Nej x 

Hvis ja, inden for hvilket område?  

 
 
Parameter Særlige forhold  Vurdering  
Natur  1 
Jordbund  1 
Vand  1 
Luft  1 
Klima  1 
Levevilkår  1 
Sundhed  1 
Landskab  1 
Kulturarv  1 
Ressourcer  1 

 
Konklusion 
Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en 
screening for, om ændringens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der 
gennemføres en miljøvurdering. 
 
Ændringen er blevet screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers 
sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, 
kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv. 
 
Ændringen medfører ikke væsentlige ændringer i omfanget eller indretningen af de bygninger og 
anlæg der kan opføres. Derfor ikke væsentlig påvirkning.  
 
 



Ændringen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til 
miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ændring (område/emne):Omformulering af rammebestemmelser i 3.E.1 

Formål og omfang 

 

I stedet for at opdele rammen i delområde A og B beskrives disse som 
områderne henholdsvis nord og syd for den sydligste gren af 
Nordkrogvej. 

Dato for screening 15.12.2016 

Screenet af Marbj 

Kan planen påvirke et Natura 2000 område væsentligt Ja Nej x   

Er planen omfattet af bilag 3 eller 4 i MV-loven Ja Nej x 

Hvis ja, inden for hvilket område?  

 
 
Parameter Særlige forhold  Vurdering  
Natur  1 
Jordbund  1 
Vand  1 
Luft  1 
Klima  1 
Levevilkår  1 
Sundhed  1 
Landskab  1 
Kulturarv  1 
Ressourcer  1 

 
Konklusion 
Vejle Kommune har i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en 
screening for, om ændringens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der 
gennemføres en miljøvurdering. 
 
Ændringen er blevet screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkning, menneskers 
sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, 
kulturarv, herunder kirker og arkitektonisk og arkæologisk arv. 
 
Ændringen er kun en redaktionel rettelse. 
 
Ændringen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til 
miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet. 
 


