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1.  Om afgrænsningsnotatet 

Dette afgrænsningsnotat fastlægger i henhold til § 23, stk. 1 i miljøvurderingsloven1, 
hvor omfattende og detaljerede oplysninger miljøkonsekvensrapporten for projektet 
”Byomdannelse ved Gammelhavn med boliger, butikker, kontor, cafeer mv. samt 
parkering og nye vej- og stianlæg” skal indeholde, for at Vejle Kommune samlet kan 
vurdere anlæggets miljømæssige konsekvenser og træffe afgørelse på et oplyst 
grundlag.  

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, jf. lovens § 21. 

Bygherre har jf. § 18, stk. 2, bilag 2 i miljøvurderingsloven anmodet om, at projek-
tet skal undergå en miljøvurdering. 

Kravet om miljøvurdering indebærer, at projektet først kan realiseres, når Vejle 
Kommune har gennemgået samlet miljøkonsekvensrapport fra NPV (for bygge-
riet), Vejle Kommune (for vejanlæg) i henhold til miljøvurderingsloves § 24, stk. 1, 
og offentligheden og berørte myndigheder har haft mulighed for at fremkomme 
med kommentarer hertil jf. miljøvurderingslovens § 24, stk. 2, samt at Vejle Kom-
mune har udstedt en tilladelse til projektet jf. lovens § 25, stk. 1. 

 

2. Lovkrav til indholdet af miljøkonsekvensrapporten 

Miljøkonsekvensrapporten skal udarbejdes således, at den opfylder kravene efter 
miljøvurderingslovens § 20, stk. 1-6 og bilag 7.  

Afgrænsningsnotatet er udarbejdet på baggrund af sagens oplysninger, bemærk-
ninger fra offentligheden og andre myndigheder i idefasen samt Vejle Kommunes 
faglige viden og erfaringer om potentielle miljøpåvirkninger fra lignende projekter. 

Der kan også i løbet af arbejdet med miljøkonsekvensrapporten opstå emner eller 
problemstillinger, der bør belyses som en del af det endelige beslutningsgrundlag. 
Hvis dette behov skulle opstå, vil Vejle Kommune gå i dialog med NPV om proces-
sen.  

3. Det anmeldte anlægsprojekt 

Projektet i Vejle Kommune, som det er anmeldt, fremgår nedenfor. 

Projektet omfatter nedrivning af eksisterende bebyggelse, optagning af spor på 
ejendommen samt opførelse af en ny blandet bebyggelse til centerformål med bo-
lig, butikker, café/restauranter og kontorer mv. beliggende i hjertet af Vejle by.  
 
Derudover etablerer Vejle Kommune en ny vej øst om bebyggelsen og der etable-
res et nyt signalreguleret kryds, hvor den nye vej møder Fredericiavej. Gammel-
havn, Borgvold og Dæmningen ombygges. Sønderbrogade nedlægges og omdan-
nes til gågade. Der etableres en ny stiføring fra stationen og frem til Fredericiavej.  
 

                                                             
1 Bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM) 
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Parallelt med projektet ombygger Vejle Kommune efter aftale med Vejdirektoratet 
Fredericiavej og krydset ved Fredericiavej, Damhaven, Koldingvej ombygges til et 
signalreguleret T-kryds.  
 
Den nye bebyggelse 
Den del af projektområdet, som omfatter den nye bebyggelse, vil efter skelændrin-
ger udgøre en ny selvstændig ejendom. Ejendommen ligger mellem den nye vej 
øst for bebyggelsen, Fredericiavej mod syd, Sønderbrogade mod vest og Gam-
melhavn mod nord. Mod vest ligger ”Gågaden” og Bryggen og mod nord ligger et 
hotel (CABINN Vejle) og en etageboligejendom ud mod Gammelhavn.  
 
Ejendommen er en del af Vejle Bymidte og rummer i dag posthus, busgarager og 
parkering. Der er endvidere rangerspor og en gammel godsbygning, som har stået 
tom i en årrække, på ejendommen.  

Afgrænsningen af Vejles bymidte fremgår af Vejle Kommuneplan 2017 og omfat-
ter bl.a. projektområdet. Projektet vil understøtte bymidtens handelsliv og tilføre 
bymidten ny attraktion.  

Projektet for bebyggelsen omfatter en ny bebyggelse på ca. 83.000 m² inklusive 
ca. 20.000kvm parkering i konstruktion, og ca. 55.000 m² til bolig/kontor. En del af 
boligerne etableres som studie-/ungdomsboliger. Der etableres ca. 6.400 m² de-
tailhandel. Der forventes etableret 1 dagligvarebutik på ca. 4.000 m² med tilhø-
rende varegård på ca. 350 m2og der vil blive etableret op til 2.000 m2 butikker der-
udover, fordelt på flere udvalgsvarebutikker. Derudover etableres flere caféer ol.på 
i alt ca. 1.600 m². 
 
Bebyggelsen opføres typisk i 7-8 etager, dog enkelte dele lavere, herunder i én 
etage. På p-husets tag etableres parkering. De øvrige tage etableres som grønne 
tage og med tekniske anlæg.  
 
I stueetagen mod Sønderbrogade etableres udadvendte publikumsorienterede 
funktioner, butikker og caféer/restauranter mv.. Der etableres café/restauranter og 
eventuelt butikker mod Gammelhavn og butikker mod den nye forbindelsesvej, 
som i henhold til lokalplanen etableres øst om bebyggelsen. Her etableres også 
den store dagligvarebutik, som flytter fra Bryggen og til projektområdet.  
 
Bebyggelsen udformes som en samlet, men opbrudt karrébebyggelse, som dan-
ner tre grønne park-/gårdrum. Karréen åbner sig mod Gammelhavn. De grønne 
områder/parkrum bliver offentligt tilgængelige. Træplantningerne i gårdrummene 
foreslås at fortsætte videre ud på fortovsarealet foran bebyggelsen mod Gammel-
havn og Sønderbrogade.  
 
Bygningerne udformes, således at støjgener fra Fredericiavej til de nye boliger re-
duceres og således, at gældende grænseværdier for vejstøj kan overholdes på 
opholdsarealerne. 
 
Byggeprojektet påtænkes opført i mindst 2 etaper og forventes at være fuldt ud-
bygget i 2023. 
 
De nye vej- og stianlæg og tilpasninger 
Sønderbrogade nedlægges og omdannes i henhold lokalplanen til gågade/torv. 
Dette betyder, at krydset Fredericiavej/Damhaven/Koldingvej ombygges til et sig-
nalreguleret T-kryds. Gågaden forlænges således frem til Fredericiavej, hvilket be-
tyder, at de vestvendte faciliteter i projektet også får facade mod gågaden. Cykling 
kan ved myndighedens tilladelse blive tilladt over det nye torv (gågade). Bebyggel-
sen mod Sønderbrogade er rykket tilbage, så Sønderbrogade i anlægsperioden 
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kan holdes åben med et minimum af gener for trafikken gennem byen, indtil den 
nye vej mellem Fredericiavej og Gammelhavn åbnes. 
 
Gammelhavn ombygges, og der etableres parkeringsbaner langs vejen. 
En mindre del af Borgvold og Dæmningen ombygges med plads til svingbaner 
mod Gammelhavn. Der etableres enkelte p-pladser på Dæmningen.  
 
Der etableres en ny forbindelsesvej øst om projektområdet, som vil blive forbundet 
med Fredericiavej, Gammelhavn og Borgvold. Vejen vil forbedre vejadgangen til 
stationen og den østlige del af bymidten samt sikre vejadgang til projektområdet i 
henhold til lokalplanen. Vejen udformes med cykelsti i begge retninger. 
 
Hvor den nye vej møder Fredericiavej etableres et nyt signalreguleret T-kryds. Til- 
og frakørsel til bebyggelsens parkeringsanlæg etableres fra den nye vej til parke-
ringspladser på terræn og via en rampe til parkeringspladser fra 1. sal og op i et 
parkeringshus, der etableres i hjørnet mod Fredericiavej og den nye vej øst om 
bebyggelsen. Varetilkørsel til dagligvarebutikken etableres fra Fredericiavej til et 
overdækket areal i en del af stueetagen i bebyggelsen, herunder varegård. De øv-
rige butikker forsynes fra de omgivende veje til facaden. 
 
Der ventes etableret i alt ca. 840 p-pladser fordelt på ca. 120 p-pladser på terræn 
øst for bebyggelsen, ca. 25 offentlige p-pladser på sydlig og nordlig vejside af 
Gammelhavn og ca. 700 p-pladser i p-hus. Der plantes træer i sammenhæng med 
parkeringsarealet øst for bebyggelsen og langs den nye vej.  
 
Der etableres en højklasset stiforbindelse i eget tracé, der forbinder Vejle Midtby 
og stationsområdet med Fredericiavej og boligområderne i den sydlige del af 
byen. Cykelstien tager sit udgangspunkt ved Vejle Station, hvor den modsat da-
gens situation ledes adskilt fra bil- og bustrafikken mod syd over den nu nedlagte 
jernbanebro over Vejle Å. Herfra føres stien niveaufrit på tværs af Sjællandsgade 
på en stibro, der forløber parallelt med den eksisterende jernbanebro.  
På østsiden af den nye vejforbindelse mellem Gammelhavn og Fredericiavej etab-
leres stiforbindelsen, der konfliktfrit ledes udenom det nye kryds ved Fredericiavej. 
Krydsningen ved Fredericiavej etableres som et signalreguleret kryds, hvor også 
cyklisterne afvikles. 
 
Vejprojektet påtænkes udført inden for en periode på 2 år (2021-2023). 
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Cirklen angiver projektområdets beliggenhed i Vejle by 
  
4. Forholdet til anden lovgivning og planlægning 

Forholdet til anden lovgivning og planlægning vil indgå i miljøkonsekvensrappor-
ten. Der foreligger en lokalplan nr. 1225, som omfatter projektområdet. Lokalplan 
1225 udgør det plangrundlag som er nødvendigt, før der kan gives en tilladelse til 
projektet efter miljøvurderingsloven.  

For projektområdet er særligt følgende arealmæssige bindinger og udpegninger 
relevante:  
• Kystnærhedszonen  
• Habitatbekendtgørelsen  
• Artsfredningsbekendtgørelsen  
• Bygge- og beskyttelseslinjer  
• Kommuneplan 2017-2029 for Vejle Kommune  
• Lokalplan 1225 
 
I de tilfælde, hvor der er konflikter med arealmæssige bindinger og beskyttelses-
mæssige interesser, skal der inden anlægsarbejdet igangsættes, ansøges om dis-
pensation/tilladelser fra de relevante love og bekendtgørelser hos de pågældende 
myndigheder. Af relevant lovgivning i forhold til dette projekt kan bl.a. nævnes:  
• Naturbeskyttelsesloven  
• Miljøbeskyttelsesloven  
• Lov om forurenet jord  
• Lov om vandforsyning  
• Planloven 
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For projektet og vejanlæg vil det primært være Vejle Kommune, der er berørt myn-
dighed, fordi kommunen skal give en række øvrige tilladelser og dispensationer til 
projektet. Herudover vil berørte myndigheder være:  
• BaneDanmark 
• Vejdirektoratet 
• Stiftet 
• Slots- og Kulturstyrelsen 
• Naturstyrelsen 
• DSB 
• PostDanmark 
• Billund Kommune, Fredericia Kommune, Kolding Kommune og Hedensted, 

Vejen, Ikast Brande Kommune  
• Vejle Spildevand 
• Trefor 

 
5. Idéfase og høringen af berørte myndigheder 
 
Der har været gennemført en idéfase (1. offentlighedsfase) med indkaldelse af 
ideer og forslag til miljøkonsekvensrapporten i perioden DATO.  

Miljøkonsekvensrapporten skal ud over de lovbestemte emner også behandle for-
hold fremdraget i 1. offentlighedsfase og ved høringen af berørte myndigheder. 

I forbindelse med 1. offentlighedsfases indkaldelse af idéer og forslag er der ind-
kommet i alt xx høringssvar. 

Tabel 1 sammenfatter de overordnede emner, der har været rejst i offentlighedsfa-
sen, og hvordan de indgår i den videre proces.  

[Ved mange høringssvar bruges nedenstående linje, og tabel 1 med tekst kan slet-
tes – Husk at ændre øvrige tabeller efterfølgende!] 

De indkomne høringssvar er samlet i et høringsnotat, som er vedlagt denne udta-
lelse. 

Tabel 1. Sammenfatning af indkomne høringssvar og deres inddragelse i miljøvur-
deringsprocessen 
 

Emner for høringssvar 
 

Konsekvens for miljøvurderingen 
 

Vær opmærksom på ikke 
at gøre emnerne for brede 
– hellere et punkt for me-
get end for lidt 

Inddrages / Inddrages ikke 
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6. Indhold og kvalitet i miljøkonsekvensrapporten 

Formålet med miljøkonsekvensrapporten er at beskrive, analysere og vurdere pro-
jektets miljøpåvirkninger. Selve kravene til indholdet i miljøkonsekvensrapporten 
er givet i henholdsvis § 20, stk. 1-6 og bilag 7 i miljøvurderingsloven. Vejle Kom-
mune skal derfor i processen med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten sikre 
sig, at disse krav er opfyldt. 
 
Tabel 2 og 3 afgrænser, hvor omfattende og detaljerede oplysninger NPV (for byg-
geriet) og Vejle Kommune (for vejanlæg) skal fremlægge i miljøkonsekvensrappor-
ten, jf. miljøvurderingslovens § 23, stk. 1. Miljøkonsekvensrapporten behøver ikke 
følge samme struktur som emnetabellen (tabel 3), men det er afgørende, at rap-
porten behandler de angivne miljøparametre i tilstrækkeligt omfang og opfylder de 
krav til kvaliteten af miljøkonsekvensrapporten, som fremgår af lovens § 20, stk. 1. 
 
Miljøkonsekvensrapporten skal klart formidle projekt og resultater af miljøundersø-
gelserne på en læsevenlig måde, og at der derfor lægges vægt på det ”Ikke-tekni-
ske resumé”, som skal kunne læses af personer uden faglig viden om miljøpåvirk-
ninger. I resten af miljøkonsekvensrapporten lægger Vejle Kommune vægt på, at 
der ikke gås på kompromis med det faglige indhold og kvaliteten, for at øge læse-
venligheden. 

Eventuelle teknisk tunge afsnit, der er relevante og understøtter miljøkonsekvens-
rapporten kan vedlægges som bilag i form af baggrundsrapporter, mens beskrivel-
ser, vurderinger og konklusioner fra sådanne bilag kan indgå i en kondenseret 
form i selve miljøkonsekvensrapporten.  

Dette notat kan revideres, ifald at NPV (for byggeriet), Vejle Kommune (for vejan-
læg) foretager ændringer i projektet, som bevirker, at nye oplysninger bør indgå i 
miljøkonsekvensrapporten, eller hvis der skulle tilgå NPV og Vejle Kommune nye 
væsentlige oplysninger, som kan påvirke miljøvurderingen. 
 
Særligt om væsentlige miljøpåvirkninger 
Miljøkonsekvensrapporten skal både behandle væsentlige negative og væsentlige 
positive virkninger. Vurderingen af karakteren af en påvirkning vil ofte være sub-
jektiv, og det er derfor vigtigt, at påvirkninger og konsekvenser ikke undlades, 
selvom de fra bygherres synspunkt er positive.  
 
Særligt om metode og dokumentationsgrundlaget 
I tabel 3 indeholder hvert afsnit om miljøparametre, som skal undersøges, en kort 
beskrivelse af dokumentationsgrundlag, dvs. det grundlag som miljøkonsekvens-
rapporten forventes at være baseret på. De nævnte data- og informationskilder 
samt tekniske anvisninger og lign. er Vejle Kommunes vurdering af, hvor relevant 
materiale til brug i miljøkonsekvensrapporten kan findes, men er ikke udtøm-
mende. Vejle Kommune forudsætter således, at NPV (for byggeriet) og Vejle 
Kommune (for vejanlæg) (eller rådgiverne til projektet) selv identificerer supple-
rende relevante kilder af høj kvalitet. 
  
Når der i notatet fremgår, at feltundersøgelser kan være nødvendige, er det et ud-
tryk for, at Vejle Kommune vurderer, at der skal foretages konkrete undersøgelser 
i området for at give det bedst mulige grundlag for vurdering af det givne miljøfor-
hold. Det betyder dog ikke, at feltundersøgelser ikke kan være nødvendige i vur-
deringen af andre miljøforhold, selvom det ikke måtte være beskrevet under doku-
mentationsgrundlag. 
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Det er således NPV (for byggeriet) og Vejle Kommune (for vejanlæg) ansvar at 
sikre, at oplysningerne i miljøkonsekvensrapporten er af tilstrækkelig høj faglig 
kvalitet, og at oplysningerne er fyldestgørende. 
 
Det skal også klart beskrives i miljøkonsekvensrapporten, hvis der mangler oplys-
ninger for givne miljøforhold eller på anden måde er væsentlig usikkerhed om kon-
klusionerne.  
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Tabel 2. Lovkrav til indhold i miljøkonsekvensrapporten 

Punkt i VVM-bekendtgørelsen  Håndtering i miljøkonsekvensrapporten 
 

Et ikke-teknisk resumé på grundlag af oplysninger i miljø-
konsekvensrapporten.  
(Bilag 7, pkt. 9) 
 

Der skal udarbejdes et ikke-teknisk resumé af hele miljøkonsekvensrapporten i et 
letlæseligt sprog. Resuméet bør fylde ca. 10-15 sider. 

1. Beskrivelse af projektet, herunder navnlig: 
 
a) en beskrivelse af projektets placering 
 
b) en beskrivelse af hele projektets fysiske karakteristika, 
herunder, hvor det er relevant, fornødne nedrivningsarbej-
der, og arealanvendelsesbehovet i anlægs- og driftsfaserne 
 
c) en beskrivelse af de væsentligste karakteristika ved pro-
jektets driftsfase (navnlig en eventuel produktionsproces), 
f.eks. energibehov og energiforbrug, typen og mængden af 
de anvendte materialer og naturressourcer (herunder vand, 
jordarealer, jordbund og biodiversitet) 
 
d) et skøn efter type og mængde over forventede reststoffer 
og emissioner (såsom vand-, luft-, jordbunds- og under-
grundsforurening, støj, vibrationer, lys, varme, stråling) og 
mængder og typer af affald produceret i anlægs- og driftsfa-
serne. 
 

a) Projektområdet skal beskrives og vises på kort i forskellige størrelsesforhold, 
f.eks. 1:10.000 og med nyeste tilgængelige luftfoto herunder et kort med syn-
lige matrikelgrænser. Med baggrund i kortene skal det være muligt at afgrænse 
projektområdet i forhold til de enkelte matrikler. 

 
b) Der skal udarbejdes en beskrivelse af projektets fysiske udformning og karak-

teristika, de nødvendige anlægsarbejder og nedrivningsarbejder samt arealan-
vendelsesbehovet under anlægs- og driftsfasen (f.eks. hvis der skal bruges ar-
bejdsarealer eller skabes adgang til områder med store maskiner).  
 
Hvis dele af projektet ikke er endeligt fastlagt, skal projektbeskrivelsen tage 
højde for dette og klart beskrive de forskellige muligheder, som NPV (for byg-
geriet) og Vejle Kommune (for vejanlæg) arbejder med.  
 

c) Når byggeriet og vejanlægget er etableret, vil der forekomme forbrug af vand 
og el til boliger, butikker og kontorer. 

 
d) Forventede reststoffer og emissioner såsom regnvand og spildevand i anlægs- 

og driftsfasen beskrives, herunder evt. udledning til Sønderåen. Håndtering af 
jordforurening og evt. grundvandsforurening beskrives. Luftforurening, støj og 
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(Bilag 7, pkt. 1 (a-d)) 
 
 

vibrationer fra nedrivning, byggeri og trafik i anlægsfasen beskrives. Trafikstøj 
beskrives i driftsfasen. 

 
2. En beskrivelse af de rimelige alternativer (f.eks. vedrø-
rende projektets udformning, teknologi, placering, dimensio-
ner og størrelsesorden), som bygherren har undersøgt, og 
som er relevante for det fremlagte projekt og dets særlige 
karakteristika, og angivelse af hovedårsagerne til det trufne 
valg, herunder en sammenligning af miljøpåvirkningerne. 
 
(Bilag 7, pkt. 2) 
 

I miljøkonsekvensrapporten skal det klart beskrives, om der arbejdes med flere mu-
ligheder for udformning af projektet. Eksempelvis, hvis NPV (for byggeriet) og Vejle 
Kommune (for vejanlæg) først senere i projektforløbet lægger sig fast på f.eks. præ-
cise dimensioner. Her skal det bl.a. fremgå, om der findes et hovedforslag, som 
NPV (for byggeriet) og Vejle Kommune (for vejanlæg) foretrækker, eller om der er 
flere ligestillede muligheder. Alternativer i projektet skal afspejles relevante steder i 
miljøkonsekvensrapporten – f.eks. hvis de har forskellig betydning i forhold til pro-
jektets miljøpåvirkninger.  
 
Miljøkonsekvensrapporten skal som minimum indeholde en beskrivelse af 0-alter-
nativet, det vil sige en beskrivelse af området, såfremt projektet ikke gennemføres. 
Herunder skal indgå, hvordan den eksisterende arealanvendelse i området kan for-
ventes at udforme sig, hvis projektet ikke gennemføres. Se i øvrigt punkt 3 i tabel 2. 

 
Rapporten skal også indeholde en kort beskrivelse af eventuelle alternativer/alter-
native projektudformninger, som er blevet fravalgt. Herunder skal indgå begrundel-
serne for, hvorfor alternativerne ikke ønskes realiseret. Denne beskrivelse skal 
være med til at synliggøre, hvorfor den konkrete projektudformning er valgt og er 
med til at give baggrundsinformation om projektet og den projektudviklings- og de-
signproces, som NPV (for byggeriet) og Vejle Kommune (for vejanlæg) har været i 
gang med.  
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3. En beskrivelse af de relevante aspekter af den aktuelle 
miljøstatus (referencescenarie) og en kort beskrivelse af 
dens sandsynlige udvikling, hvis projektet ikke gennemføres, 
for så vidt naturlige ændringer i forhold til referencescenariet 
kan vurderes ved hjælp af en rimelig indsats på grundlag af 
tilgængeligheden af miljøoplysninger og videnskabelig vi-
den. 
 
(Bilag 7, pkt. 3) 

De relevante aspekter af den aktuelle miljøstatus fremgår af beskrivelserne af vur-
deringen for de enkelte miljøforhold nedenfor. 
 
Beskrivelsen af den sandsynlige udvikling bør dog behandles under afsnittet om 0-
alternativet, som derfor også skal omfatte en kort vurdering af udviklingen i miljøsta-
tus for relevante miljøforhold, såfremt projektet ikke gennemføres.  
 
Dette afsnit skal tillægges øget betydning og omfang, hvis projektets gennemfø-
relse eksempelvis hindrer en ellers forventet eller forudset udvikling af de relevante 
miljøforhold. Det kunne være fra andre igangsatte eller planlagte initiativer, som på-
virkes eller umuliggøres i forbindelse med projektet. 
  

4. En beskrivelse af de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, der 
kan forventes at blive berørt i væsentlig grad af projektet: 
befolkningen, menneskers sundhed, biodiversiteten (f.eks. 
fauna og flora), jordarealer (f.eks. inddragelse af arealer), 
jordbund (f.eks. organisk stof, erosion, komprimering og are-
albefæstelse), vand (f.eks. hydromorfologiske forandringer, 
kvantitet og kvalitet), luft, klima (f.eks. drivhusgasemissioner, 
virkninger, der er relevante for tilpasning), materielle goder, 
kulturarven, herunder den arkitektoniske og arkæologiske 
aspekter, og landskab. 
 
5. En beskrivelse af projektets forventede væsentlige virk-
ninger på miljøet som følge af bl.a.: 
 
a) anlæggelsen og tilstedeværelsen af projektet, herunder, 
hvor det er relevant, nedrivningsarbejder 

Bilag 7, pkt. 4 og 5 omhandler de faktorer, dvs. de miljøforhold, som skal indgå i 
miljøkonsekvensrapporten, fordi de kan forventes at blive væsentligt påvirket af pro-
jektet, og karakteren og omfanget af de forventede væsentlige virkninger på miljøet, 
herunder kumulative, indirekte, kort- og langsigtede virkninger. 
  
I tabel 3 uddybes de miljøforhold, som ifølge bilag 7, pkt. 4 og 5 skal indgå i miljø-
konsekvensrapporten. 
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b) brugen af naturressourcer, navnlig jordarealer, jordbund, 
vand og biodiversitet, så vidt muligt under hensyntagen til en 
bæredygtig adgang til disse ressourcer 
 
c) emissionen af forurenende stoffer, støj, vibrationer, lys, 
varme og stråling, opståelsen af gener og bortskaffelsen og 
genvindingen af affald 
 
d) faren for menneskers sundhed, kulturarven og miljøet 
(f.eks. på grund af ulykker eller katastrofer) 
 
e) kumulationen af projektets virkninger med andre eksiste-
rende og/eller godkendte projekter, idet der tages hensyn til 
eventuelle eksisterende miljøproblemer i forbindelse med 
områder af særlig miljømæssig betydning, som kan forven-
tes at blive berørt, eller anvendelsen af naturressourcer 
 
f) projektets indvirkning på klimaet (f.eks. arten og omfanget 
af drivhusgasemissioner) og projektets sårbarhed over for 
klimaændringer 
 
g) de anvendte teknologier og stoffer. 
 
Beskrivelsen af de forventede væsentlige virkninger på de i 
§ 20, stk. 4, angivne faktorer bør omfatte projektets direkte 
virkninger og i givet fald dets indirekte, sekundære, kumula-
tive, grænseoverskridende, kort-, mellem- og langsigtede, 
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vedvarende eller midlertidige samt positive eller negative 
virkninger. I beskrivelsen bør der tages hensyn til de miljø-
beskyttelsesmål, der er fastlagt på EU- eller medlemsstats-
plan, og som er relevante for projektet 
 
(Bilag 7, pkt. 4 og 5) 
6. En beskrivelse af, hvilke metoder eller beviser der er an-
vendt til identificeringen og forudberegningen af de væsent-
lige virkninger på miljøet, herunder oplysninger vedrørende 
eventuelle vanskeligheder (f.eks. tekniske mangler eller 
manglende viden) i forbindelse med indsamlingen af de kræ-
vede oplysninger og vedrørende de vigtigste usikkerheder.  
 
(Bilag 7, pkt. 6)  

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde et ”metodeafsnit” (kan også som indgå 
som flere afsnit under beskrivelserne af de enkelte miljøforhold), hvor de anvendte 
metoder og grundlag for vurderingerne skal beskrives. I afsnittet skal indgå, hvis 
der i forhold til aktuel miljøtilstand eller miljøpåvirkninger er væsentlig manglende 
viden eller usikkerhed.  

6. En beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger med hen-
blik på at undgå, forebygge, begrænse eller om muligt  
neutralisere identificerede væsentlige skadelige virkninger 
på miljøet og, om relevant, af eventuelle foreslåede overvåg-
ningsordninger (f.eks. udarbejdelse af en analyse efter pro-
jektets afslutning). Denne beskrivelse bør redegøre for, i 
hvilken grad de væsentlige skadelige virkninger på miljøet 
undgås, forebygges, begrænses eller neutraliseres, og bør 
dække både anlægs- og driftsfasen.  
 
(Bilag 7, pkt. 7)  
 

Miljøkonsekvensrapporten skal belyse og begrunde behovet for afværge- eller kom-
penserende foranstaltninger. Rapporten skal klart angive, om foranstaltningerne  
iværksættes egenhændigt af bygherre som en del af projektet, eller om der er tale 
om forslag til foranstaltninger. Herunder skal det også klart angives, om det er for-
anstaltninger, som skal iværksættes umiddelbart, eller det er foranstaltninger, som 
kan iværksættes, såfremt en given negativ miljøpåvirkning måtte blive konstateret. 
Den forventede effekt af foranstaltningerne skal også klart beskrives og begrundes.  
 
Rapporten skal også klart beskrive relevante tiltag ift. overvågning, og om disse 
iværksættes egenhændigt af bygherren som en del af projektet. Det kan eksempel-
vis være overvågning for at dokumentere effekten af afværgeforanstaltninger eller 
overvågning af, om identificerede skadelige virkninger opstår, som dermed kan 
kræve igangsættelse af afværgeforanstaltninger.  
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7. En referenceliste med oplysninger om kilderne til de i rap-
porten indeholdte beskrivelser og vurderinger.  
 
(Bilag 4, pkt. 10)  

Miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en referenceliste, som skal gøre det mu-
ligt at genfinde forskning, undersøgelser, rapporter mv., som danner grundlag for 
vurderingerne i rapporten.  
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Tabel 3. Emnetabel 
 

Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning 
 

(Listen er vejledende og punkter bør til-
føjes efter projektets specifikke behov) 

Begrundelse for vurdering af afgræns-
ning 

Vurdering af på-
virkning  

Ingen/ ubetydelig, 
Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering af mil-
jøfaktorer, der kan inddrages i miljøkon-

sekvensrapporten 

o befolkningen,  
o menneskers sund-

hed 
 

Detailhandel 
Det er væsentligt for befolkningen at 
der er et alsidigt udbud af butikker.  
 
 
 
 
 
Støj og vibrationer 
Støj og vibrationer kan medføre væ-
sentlige gener for befolkningen bosat 
i de nærmeste beboede områder 
omkring projektområdet. Betydelige 
støjgener i en længere periode kan 
påvirke menneskers helbred. Nær-
heden til jernbanen vil kunne give 
støj- og vibrationsgener på projektet. 
 
 
 
 
 

 
Ændringer af detailhandelsstrukturen 
kan få betydning for indkøbsvaner og 
muligheder. 
 
 
 
 
 
Der vil kunne forekomme støj fra pro-
jektet i anlægsfasen, støj fra trafik i 
driftsfasen og støj og vibrationer fra 
togtrafik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skal indgå 

 
 
 
 
 
 
 

Skal indgå 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Metodeafsnittet skal indeholde beskri-
velse af hvordan beregninger af for-
brug og omsætning, vurdering af pro-
jektets indflydelse på indkøbsmønster 
og omsætning i markedsområdet samt 
vurdering af en eventuel regional på-
virkning udarbejdes. 
 
Metodeafsnittet skal indeholde en be-
skrivelse af hvilke støjberegninger der 
gennemføres samt hvordan de afrap-
porteres. Støjberegninger udføres i 
programmet SoundPlan. Beregnings-
model Nord2000 anvendes. Der udar-
bejdes en 3D-model af influensvejsom-
rådet så støj på facader kan beregnes. 
 
Der skal udarbejdes en beskrivelse og 
vurdering af den potentielle påvirkning 
fra støj fra projekt og trafik i anlægsfa-
sen og fra og på trafik i driftsfasen.  
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning 
 

(Listen er vejledende og punkter bør til-
føjes efter projektets specifikke behov) 

Begrundelse for vurdering af afgræns-
ning 

Vurdering af på-
virkning  

Ingen/ ubetydelig, 
Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering af mil-
jøfaktorer, der kan inddrages i miljøkon-

sekvensrapporten 

 
 
 
 
 
 
Luftforurening 
Luftforurening kan medføre gener for 
befolkningen og længere tids luftfor-
urening kan påvirke befolkningens 
helbred. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trafik 
Påvirkninger fra øget trafik og trafi-
kale omlægninger kan udgøre en 
væsentlig gene for befolkningen 

 
 
 
 
 
 
 
I anlægsfasen og ved nedrivning vil 
der kunne opstå støvgener, men de 
vurderes ikke at være af et omfang så 
det vil give problemer i området.  
 
 
En forøgelse af trafikmængder kan 
øge luftforureningen. 
 
 
 
 
 
 
Ved anlæg af de nye vejanlæg vil der 
kunne forekomme ændringer i trafik-
mønstret i byen med deraf følgende 

 
 
 
 
 
 
 

Skal ikke indgå  
 
 
 
 
 

Skal indgå 
 
 
 
 
 
 
 

Skal indgå 
 
 

 
Der skal udarbejdes en beskrivelse og 
vurdering af støj og vibrationer fra tog-
trafik. Vurderingen sker på baggrund 
af beregninger og en faglig vurdering. 
 
 
Potentielle påvirkninger fra støv ved 
nedrivning kan håndteres med 
gængse metoder på byggepladsen. 
Det vil strække sig over en kort peri-
ode og vurderes derfor ikke. 
 
Luftforurening fra trafik skal beskrives 
og vurderes. Der foretages emissions-
beregninger af følgende stoffer: CO, 
NOX, partikler, CO2 og SO2. Bereg-
ningerne foretages for influensvejnettet 
og angives i ton pr. år for hvert stof. 
 
 
Der udarbejdes trafikmodelberegnin-
ger i Vejle Kommunes trafikmodel. 
Programmet Vissum benyttes. For at 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning 
 

(Listen er vejledende og punkter bør til-
føjes efter projektets specifikke behov) 

Begrundelse for vurdering af afgræns-
ning 

Vurdering af på-
virkning  

Ingen/ ubetydelig, 
Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering af mil-
jøfaktorer, der kan inddrages i miljøkon-

sekvensrapporten 

 
 
 
 
 
Uheld 
Trafikuheld kan udgøre en væsentlig 
gene for befolkningens liv og hel-
bred.  
 
 
Skygger og indblik 
Skygge på nabobebyggelser kan ud-
gøre en væsentlig gene for befolk-
ningen bosat i disse boliger. Indblik 
fra nye boliger kan på tilsvarende vis 
udgøre en gene.  

påvirkninger i trafikmængder og -afvik-
ling. Der vil også forekomme påvirknin-
ger af trafikken fra projektet til bebyg-
gelse. 
 
 
Der vil kunne forekomme uheld ved 
forøget trafik. 
 
 
 
 
Der vil kunne forekomme skygger fra 
bebyggelsen og gener fra indblik. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Skal indgå 
 
 
 
 
 

Skal indgå 
 
 

kunne vurdere kapacitet og serviceni-
veau udføres beregninger i program-
met Vissim. 
 
 
 
Til beregning af trafiksikkerhedsmæs-
sige konsekvenser samt barriere og ri-
sikovirkning opstilles en miljømodel i 
Mapinfo. 
 
 
På baggrund af en 3D-model af bebyg-
gelsen udarbejdes skyggediagrammer 
for relevante tidspunkter hen over året. 
Påvirkninger på nabobebyggelser illu-
streres og vurderes. 
Indbliksgener illustreres og vurderes 
med baggrund i Bygningsreglementets 
afsnit om byggeret og helhedsvurde-
ring §166-§195. 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning 
 

(Listen er vejledende og punkter bør til-
føjes efter projektets specifikke behov) 

Begrundelse for vurdering af afgræns-
ning 

Vurdering af på-
virkning  

Ingen/ ubetydelig, 
Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering af mil-
jøfaktorer, der kan inddrages i miljøkon-

sekvensrapporten 

o Biodiversiteten 
 

Terrestrisk natur og arter (herunder 
fugle) 
Der vil kunne forekomme flagermus i 
Godsbanebygningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Støj og vibrationer 
 
 
 
Akvatisk natur og arter 
 
 
Uheld 
 

 
 
Det skal undersøges, om der forekom-
mer flagermus i Godsbanebygningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der vurderes ikke at være påvirkninger 
fra støj og vibrationer på biodiversite-
ten. 
 
Der vurderes ikke at være påvirkninger 
på akvatisk natur og arter. 
 
Der vurderes ikke at være påvirkninger 
i form af uheld, som vil have betydning 
for biodiversiteten. 

 
 

Skal indgå 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indgår ikke 
 
 
 

Indgår ikke 
 
 

Indgår ikke 

 
 
Hele projektområdet gennemgås visu-
elt for at identificere bygninger (og 
træer), der potentielt anses som eg-
nede yngle- eller rastesteder. Der fore-
tages visuelle undersøgelser af byg-
ning/-er indvendigt og udvendigt for at 
vurdere, om der er risiko for forekomst 
af flagermus. Der foretages desuden 
lytninger med detektorudstyr.  
 
Emnet indgår ikke i miljøkonsekvens-
rapporten. 
 
 
Emnet indgår ikke i miljøkonsekvens-
rapporten. 
 
Emnet indgår ikke i miljøkonsekvens-
rapporten. 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning 
 

(Listen er vejledende og punkter bør til-
føjes efter projektets specifikke behov) 

Begrundelse for vurdering af afgræns-
ning 

Vurdering af på-
virkning  

Ingen/ ubetydelig, 
Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering af mil-
jøfaktorer, der kan inddrages i miljøkon-

sekvensrapporten 

o jordarealer og jord-
bund 

 

Arealanvendelse 
Området er beliggende i byzone og 
projektets realisering vil føre til en in-
tensiveret bymæssig anvendelse af 
arealet. 
 
 
 
Jordbund og jordforurening 
Jordforurening kan potentielt være 
skadeligt for menneskers sundhed. 

 
Projektområdet er beliggende i byzone 
og overholder gældende rammer i lo-
kalplanen ift. højder og tæthed for be-
byggelsen. Og vejprojektet indgår i 
Vejle Kommunes planer for vejstruktu-
ren i byen.  
 
 
Der er konstateret jordforurening på 
ejendommen. 

 
Indgår ikke 

 
 
 
 
 
 
 

Skal indgå 

 
Emnet indgår ikke i miljøkonsekvens-
rapporten. 
 
 
 
 
 
 
På baggrund af tidligere udførte miljø-
tekniske undersøgelser beskrives ka-
rakter og omfang af jordforurening på 
projektområdet. Det skal beskrives, 
hvordan den trufne jordforurening vil 
blive håndteret i forbindelse med pro-
jektet. 
 

o overfladevand og 
grundvand (fysik, 
kemi og biologi) 

 

Klima 
Stigende havniveau samt øgede 
regnmængder kan potentielt have 
betydning for den nye bebyggelse og 
naboområder. 
 

 
Området er udpeget som bluespot-om-
råde og er omfattet af Vejle Kommu-
nes Risikostyringsplan for oversvøm-
melse. 
 

 
Skal indgå 

 
 
 
 

 
Det skal beskrives, hvordan stigende 
havvand og øgede regnmængder 
håndteres i projektet. Beskrivelserne 
baseres på beregninger foretaget af 
Vejle Kommune og Vejle Spildevand. 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning 
 

(Listen er vejledende og punkter bør til-
føjes efter projektets specifikke behov) 

Begrundelse for vurdering af afgræns-
ning 

Vurdering af på-
virkning  

Ingen/ ubetydelig, 
Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering af mil-
jøfaktorer, der kan inddrages i miljøkon-

sekvensrapporten 

 
 
 
Overfladevand 
Projektområdets belagte arealer kan 
potentielt forhindre nedsivning/for-
dampning af regnvand og afledning 
af regnvand til kloak vil kunne bela-
ste spildevandssystemet. 
 
 
 
 
Drikkevand 
Det skal sikres, at arealanvendelser 
som kan påvirke områder med sær-
lige drikkevandsinteresser ikke pla-
ceres i disse områder. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Området er omfattet af tillæg til spilde-
vandsplanen og der er fastsat en afled-
ningskoefficient fra bebyggelse og vej-
anlæg. I lokalplanen er der fastlagt en 
max befæstelsesgrad. Hvis denne 
overskrides, skal der etableres forsin-
kelse af regnvandet. 
 
 
 
Området er omfattet af drikkevandsin-
teresser og af indvindingsområde uden 
for OSD. Området er ikke placeret i et 
område med særlige drikkevandsinte-
resser. De påtænkte anvendelser ud-
gør ikke en risiko for forurening af 
grundvandet.  
 
 
 

 
 
 
 

Skal indgå 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skal indgå 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vurderingerne baseres på faglige erfa-
ringer fra lignende projekter. 
 
 
Det skal beskrives, hvordan det med 
projektet sikres, at gældende afled-
ningskoefficient kan overholdes, og 
hvilke afværgeforanstaltninger som er 
indarbejdet i projektet for at sikre, at 
afledningskoefficienterne kan overhol-
des. Vurderingen baseres på faglige 
erfaringer fra lignende projekter. 
 
 
På baggrund af kortlagte jord- og 
grundvandsforureninger beskrives evt. 
potentielle påvirkninger af grundvan-
det. 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning 
 

(Listen er vejledende og punkter bør til-
føjes efter projektets specifikke behov) 

Begrundelse for vurdering af afgræns-
ning 

Vurdering af på-
virkning  

Ingen/ ubetydelig, 
Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering af mil-
jøfaktorer, der kan inddrages i miljøkon-

sekvensrapporten 

Grundvandsforurening og vandplan 
Vandområdeplanen skal sikre, at 
søer, vandløb, grundvandsforekom-
ster og kystvande i udgangspunktet 
opfylder miljømålet ’god tilstand’ in-
den udgangen af 2015. Der fastsæt-
tes konkrete miljømål for de enkelte 
forekomster af overfladevand og 
grundvand, og der stilles krav til ind-
satsen. 
 
 
 
 
Hydrologiske forhold 
Et områdes hydrologi kan bl.a. påvir-
kes af aktiviteter som lokal afvanding 
ved drænrør, drængrøfter og kanali-
sering samt vandboringer.  
 

 
De tidligere anvendelser af arealet har 
medført jordforurening og der er en ri-
siko for at en del af forureningerne på-
virker vandkvaliteten i Sønderå/Vejle 
Å, som er et beskyttet vandløb. Med 
projektet vil der være behov for at gen-
nemføre gravearbejder for at fjerne 
gamle olietanke, olieudskillere og klo-
akledninger samt olieforurenet jord i 
forbindelse hermed. Herefter forventes 
evt. forurening af å-løbet helt at for-
svinde på sigt. 
 
 
Projektet vurderes ikke at ville påvirke 
de hydrologiske forhold. 

 
Skal indgå 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skal ikke indgå 

 
På baggrund af kortlagte jord- og 
grundvandsforureninger beskrives evt. 
potentielle påvirkninger af grundvands-
forurening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emnet indgår ikke i miljøkonsekvens-
rapporten.  
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning 
 

(Listen er vejledende og punkter bør til-
føjes efter projektets specifikke behov) 

Begrundelse for vurdering af afgræns-
ning 

Vurdering af på-
virkning  

Ingen/ ubetydelig, 
Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering af mil-
jøfaktorer, der kan inddrages i miljøkon-

sekvensrapporten 

o Luft og klimatiske 
forhold 

 

Luftforurening  
Se under befolkning og menneskers 
sundhed. 
 
Drivhusgasser 
Drivhusgasser er en fælles beteg-
nelse for de luftarter, der bidrager til 
drivhuseffekten. Når koncentrationen 
af drivhusgasser i atmosfæren vok-
ser, medfører det ændringer i driv-
huseffekten, der samlet set får jor-
dens temperatur til at stige og der-
med ændrer klimaet på jorden.  
 

 
- 
 
 
 
Projektet vurderes ikke at medføre en 
forøgelses af drivhusgasser. 

 
- 

 
 
 

Skal ikke indgå 

 
- 
 
 
 
Emnet indgår ikke i miljøkonsekvens-
rapporten.  
 

o infrastruktur 
 

Infrastruktur og bebyggelse 
For infrastruktur se under Befolkning 
For bebyggelse se under Jordarealer 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

o materielle goder, 
herunder den arki-
tektoniske og ar-
kæologiske kultur-
arv,  

Ressourcer 
Miljøet påvirkes af ressource-effekti-
viteten og anvendelsen af ressour-
cer.  
 

 
I projektet anvendes almindeligt fore-
kommende byggematerialer. Hvis det 
er muligt, vil byggematerialer fra ned-
rivning indgå i projektet. 

 
Skal ikke indgå 

 
 
 

 
Emnet indgår ikke i miljøkonsekvens-
rapporten. 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning 
 

(Listen er vejledende og punkter bør til-
føjes efter projektets specifikke behov) 

Begrundelse for vurdering af afgræns-
ning 

Vurdering af på-
virkning  

Ingen/ ubetydelig, 
Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering af mil-
jøfaktorer, der kan inddrages i miljøkon-

sekvensrapporten 

 
o landskabet  
 

 
Affald 
Generering og håndtering af affald 
kan påvirke miljøet, såfremt dette 
ikke foregår hensigtsmæssigt.  
 
Kulturarv  
Der ligger en bygning med beva-
ringsværdi 2 i området. Bygningen 
ønskes nedrevet. 
 
Kirken er en vigtig bygning i Vejle. 
Der er ikke beskyttelseslinje omkring 
kirken, men det er et ønske i Vejle, 
at dens synlighed så vidt muligt op-
retholdes. 
 
Landskab 
Området er beliggende inden for den 
kystnære del af byzonen, hvor der er 
krav om at påvirkningen af den kyst-
landskabelige helhed belyses. 
 

 
 
Nedrivning vil foregå efter gældende 
regler, hvor evt. forekomst af PCB, bly 
og asbest afrenses inden nedrivning. 
 
 
Godsbanebygningen er registreret 
med bevaringsværdi 2. Bygningen øn-
skes nedrevet. 
 
Synligheden af kirken kan blive redu-
ceret som følge af projektet. 
 
 
 
 
 
Den visuelle oplevelse af kystlandska-
bet kan blive påvirket ved etablering af 
projektet ligesom synligheden af møl-
len kan blive reduceret. 
 
 

 
 

Skal ikke indgå 
 
 
 
 

Skal indgå 
 
 
 

Skal indgå 
 
 
 
 
 
 

Skal indgå 
 
 
 
 
 

 
 
Emnet indgår ikke i miljøkonsekvens-
rapporten. 
 
 
 
Godsbanens kulturmiljømæssige 
værdi beskrives. 
 
 
Forholdet til kirken skal beskrives ved 
visualiseringer. 
 
 
 
 
 
Der udarbejdes visualiseringer, som il-
lustrerer og beskriver den visuelle på-
virkning af kystlandskabet. 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning 
 

(Listen er vejledende og punkter bør til-
føjes efter projektets specifikke behov) 

Begrundelse for vurdering af afgræns-
ning 

Vurdering af på-
virkning  

Ingen/ ubetydelig, 
Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering af mil-
jøfaktorer, der kan inddrages i miljøkon-

sekvensrapporten 

Møllen er en vigtig bygning i Vejle. 
Der er ikke beskyttelseslinje omkring 
den, men det er et ønske i Vejle, at 
dens synlighed så vidt muligt opret-
holdes. 
 
Arkæologi 
Arkæologiske fund skal håndteres 
efter gældende regler. 
 
 
 
 
Infrastruktur og bebyggelse 
For infrastruktur se under Befolkning 
For bebyggelse se under Jordarealer 
 

 
 
 
 
 
 
 
Museet har vurderet, at der vil kunne 
forekomme arkæologiske levn i områ-
det.  
 
 
 
 
- 
- 
  

Skal indgå 
 
 
 
 
 
 

Skal indgå 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
 

Der udarbejdes visualiseringer, som 
skal illustrere, at møllen fortsat vil 
være synlig set fra Sønderbrogade.  
 
 
 
 
Der blev i 2016 indhentet en arkæolo-
gisk udtalelse fra Vejle Museerne, som 
vil indgå i rapporten. 
 
 
 
 
- 
- 
 

o den indbyrdes 
sammenhæng mel-
lem ovennævnte 
faktorer. 

 

Der redegøres for sammenhængen 
mellem identificerede mulige effekter 
og kumulative effekter fra andre 
planlagte projekter og planer,  
 

For alle parametre foretages en vurde-
ring og beskrivelse af eventuelle kumu-
lative effekter, som projektet måtte 
have, når effekter fra andre planer eller 
projekter medregnes. Derudover skal 

Skal indgå Metoden vil blive kvalitative vurderinger. 
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Miljøfaktor Beskrivelse af miljøpåvirkning 
 

(Listen er vejledende og punkter bør til-
føjes efter projektets specifikke behov) 

Begrundelse for vurdering af afgræns-
ning 

Vurdering af på-
virkning  

Ingen/ ubetydelig, 
Skal indgå 

Eventuelle metoder til vurdering af mil-
jøfaktorer, der kan inddrages i miljøkon-

sekvensrapporten 

indbyrdes sammenhæng mellem effek-
ter og faktorer beskrives og vurderes, 
så det klart fremgår, hvilke effekter 
projektet medfører, herunder afledte 
og indirekte effekter. 
 

 
 
På baggrund af ovenstående vil følgende emner indgå i miljøkonsekvensvurderingen: 
• Detailhandel 
• Trafik 
• Trafikstøj og vibrationer 
• Luftforurening fra trafik 
• Uheld fra trafik 
• Skygger og indblik 
• Biodiversitet - flagermus 
• Jord- og grundvandsforurening, drikkevand 
• Klima 
• Overfladevand  
• Kulturarv – godsbanebygningen og synlighed af kirken 
• Kystlandskabet - visuelle forhold og synlighed af møllen 
• Arkæologi 
• Sammenhængen mellem ovennævnte forhold og kumulative effekter 
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