Bilag 7
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 for rekreative stier og friluftsområder
Formål og omfang

Retningslinjen omfatter hele kommunen og har til formål at sikre
rekreative værdier i friluftsområder og langs stier. En opfølgning på
”oplevelses- og naturnetværk i Vejle Kommune”.

Dato for screening

17.12.2012

Screenet af

SN

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
Natur
Jordbund
Vand
Luft
Klima
Levevilkår
Sundhed
Landskab
Kulturarv
Ressourcer

Særlige forhold

Vurdering
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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 danner ikke grundlag for nye anlæg eller ny bebyggelse, men søger at fastholde
status quo. Derfor ikke væsentlig påvirkning.
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 for monumentområdet i Jelling

Dato for screening

Retningslinjen omfatter et område ved Jelling som er markeret på kort.
Retningslinjen indebærer, at der fastlægges en stødpudezone for en
del af Jelling by omkring monumentområdet. Stødpudezonen har til
formål at beskytte og sikre Verdensarven.
17.12.2012

Screenet af

SN

Formål og omfang

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
Natur
Jordbund
Vand
Luft
Klima
Levevilkår
Sundhed
Landskab
Kulturarv
Ressourcer

Særlige forhold

Vurdering
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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 danner ikke grundlag for nye anlæg eller ny bebyggelse, men søger at fastholde
status quo. Derfor ikke væsentlig påvirkning.
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): Generelle mål for boligområder, erhvervsområder og
centerområder

Dato for screening

Målene gælder for områder, der er udlagt til ovennævnte formål.
Målene skal bl. a. medvirke til forebyggelse og tilpasning vedr.
klimaforandringer. De handler bl. a. om fortætning, klimatilpasning,
LAR og stier.
17.12.2012

Screenet af

SN

Formål og omfang

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
Natur
Jordbund
Vand
Luft
Klima

Levevilkår
Sundhed
Landskab
Kulturarv
Ressourcer

Særlige forhold

Målene skal bl. a. medvirke til
forebyggelse og tilpasning vedr.
klimaforandringer

Henvisning til principper for
bæredygtigt bymiljø

Vurdering
2
2
2
2
3

2
2
2
2
3

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 danner ikke grundlag for nye anlæg eller ny bebyggelse. 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): Generelle rammer for boligområder

Dato for screening

Rammerne gælder for områder der allerede er udlagt. Nye områder er
miljøvurderet særskilt. Ændringerne har primært til formål at forenkle
rammerne og gøre dem lettere at bruge. Der er ændringer vedr.
lavenergibyggeri, parkering, opholdsarealer, grundstørrelse og
bebyggelsesprocent.
17.12.2012

Screenet af

SN

Formål og omfang

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
Natur
Jordbund
Vand
Luft
Klima
Levevilkår
Sundhed
Landskab
Kulturarv
Ressourcer

Særlige forhold

Vurdering
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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): Generelle rammer for erhvervsområder

Dato for screening

Rammerne gælder for områder der allerede er udlagt. Nye områder er
miljøvurderet særskilt. Ændringerne har primært til formål at forenkle
rammerne og gøre dem lettere at bruge. Der er ændringer vedr.
lavenergibyggeri, parkering, opholdsarealer, grundstørrelse og
bebyggelsesprocent.
17.12.2012

Screenet af

SN

Formål og omfang

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
Natur
Jordbund
Vand
Luft
Klima
Levevilkår
Sundhed
Landskab
Kulturarv
Ressourcer

Særlige forhold

Vurdering
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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): Generelle rammer for centerområder

Dato for screening

Rammerne gælder for områder der allerede er udlagt. Nye områder er
miljøvurderet særskilt. Ændringerne har primært til formål at forenkle
rammerne og gøre dem lettere at bruge. Der er ændringer vedr.
lavenergibyggeri, parkering, opholdsarealer, grundstørrelse og
bebyggelsesprocent.
17.12.2012

Screenet af

SN

Formål og omfang

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
Natur
Jordbund
Vand
Luft
Klima
Levevilkår

Særlige forhold

Bestemmelser om parkering
skal sikre et grønt bymiljø m. v.

Sundhed
Landskab
Kulturarv
Ressourcer

Vurdering
2
2
2
2
2
3
2
2
2
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.

Ændring (område/emne): Mål og rammer for kolonihaver

Dato for screening

Rammerne gælder for områder der allerede er udlagt. Nye områder er
miljøvurderet særskilt. Der er tale om nye generelle mål og rammer der
indeholder en definition på en kolonihave samt bestemmelser om at
haverne ikke må være større end 400 m², at de ikke må bebygges med
mere end 30² og at de ikke må benyttes til helårsbeboelse.
18.12.2012

Screenet af

SN

Formål og omfang

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
Natur
Jordbund
Vand
Luft
Klima
Levevilkår
Sundhed
Landskab
Kulturarv
Ressourcer

Særlige forhold

Vurdering
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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): 1.1.O.10, 1.1.O.21, 1.1.O.23

Dato for screening

Der er tale om 3 områder i Vejle Midtby som er udlagt til kolonihaver.
Ændringerne består i, at der fastlægges bestemmelser om størrelse af
havelodder, bebyggelse og at der ikke må være helårsbeboelse.
18.12.2012

Screenet af

SN

Formål og omfang

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
Natur
Jordbund
Vand
Luft
Klima
Levevilkår
Sundhed
Landskab
Kulturarv
Ressourcer

Særlige forhold

Vurdering
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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 anvendelsen af områderne men skaber et mere entydigt
administrationsgrundlag. Den giver ikke mulighed for en mere intensiv udnyttelse af områderne.
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): Del af 1.2.E.2 ændres til boligformål.

Formål og omfang

En mindre del af området ændres til boligformål.

Dato for screening

18.12.2012

Screenet af

SN

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
Natur
Jordbund
Vand
Luft
Klima
Levevilkår
Sundhed
Landskab
Kulturarv
Ressourcer

Særlige forhold

Vurdering
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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 betyder at området ændrer anvendelse. I praksis betyder det at grænsen mellem boliger
og erhverv flyttes.
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 rammebestemmelser for område 1.4.B.1
Ændringen medfører at der i en del af området gives mulighed for at
Formål og omfang
opføre etagebebyggelse.
Dato for screening

18.12.2012

Screenet af

SN

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
Natur
Jordbund
Vand
Luft
Klima
Levevilkår
Sundhed
Landskab
Kulturarv
Ressourcer

Særlige forhold

Vurdering
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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 omfatter kun en mindre del af rammeområdet og ændrer ikke anvendelsen væsentligt set
i sammenhæng med omgivelserne. (området grænser op til anden etagebebyggelse og trafikeret vej.
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): 1.5.E.4.
Sætningen ” Området er omfattet af konsekvenszonen fra
Formål og omfang
område 1.5.E.5.” slettes. Ændringen er en konsekvens af ændring af
område 1.5.E.5.
Dato for screening
18.12.2012
Screenet af

SN

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
Natur
Jordbund
Vand
Luft
Klima
Levevilkår
Sundhed
Landskab
Kulturarv
Ressourcer

Særlige forhold

Vurdering
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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.
Konsekvensrettelse.
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): 1.5.E.4.
Sætningen: ”Området kan anvendes til virksomheder inden for svær
Formål og omfang
levnedsmiddel-industri og servicefunktioner i tilknytning til
levnedsmiddel-industri.” slettes.
Samtidig ændres områdetypen fra 1 til 2.
Dato for screening
18.12.2012
Screenet af

SN

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
Natur
Jordbund
Vand
Luft
Klima
Levevilkår

Særlige forhold

Vurdering
2
2
2
2
2
2

Sundhed
Landskab
Kulturarv
Ressourcer

2
2
2
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 gennemføres fordi muligheden for svær levnedsmiddelindustri er ikke aktuel og lægger
begrænsninger på andre anvendelser.
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): 99.E.1 Erhvervsområde ved Svindbækvej og Vejlevej ved
Svindbæk
Erhvervsklasser ændres fra 1-3 til 1-5.
Formål og omfang
Dato for screening

18.12.2012

Screenet af

SN

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
Natur
Jordbund
Vand
Luft
Klima
Levevilkår
Sundhed
Landskab
Kulturarv
Ressourcer

Særlige forhold

Der er kun spredt bebyggelse i
området udover virksomheden.

Vurdering
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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.
Erhvervsklasserne lægger begrænsninger på naboområders anvendelse. Da området ligger isoleret
har det ingen betydning.
Ændringen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet i henhold til
miljøvurderingslovens § 3, stk. 1, nr. 3, og er derfor ikke miljøvurderet.

