
Miljøvurdering af forslag til Lokalplan 151 
 
Efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jævnfør gæl-
dende lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27.10.2021. 
 
  Ja Nej  
A Fastlægger planen rammerne for fremti-

dige anlægstilladelser til de projekter, 
der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2? 
(§ 8, stk. 1, pkt. 1) 

 x Hvis ja:  
Planen skal miljøvurderes  
 
Hvis nej: Gå til B 
 

B Medfører planen krav om en vurdering 
af virkningen på et internationalt natur-
beskyttelsesområde under hensyntagen 
til områdets bevaringsmålsætninger? 
 (§ 8, stk. 1, pkt. 2) 
 

 x Hvis ja:  
Planen skal miljøvurderes  
 
Hvis nej: Gå til C og D 
 

C Fastlægger planen anvendelsen af et 
mindre område på lokalt plan, eller in-
deholder den alene mindre ændringer i 
planlægningen? 
(§ 8, stk. 2, pkt. 1) 

x  Hvis ja til begge spørgsmål: 
Screening til vurdering af pla-
nens indvirkning på miljøet 
 
Hvis nej til ét af eller begge 
spørgsmålene: Miljøvurdering 

D Fastlægger planen rammerne for fremti-
dige anlægstilladelser til projekter, som 
kommunen vurderer, kan få væsentlig 
indvirkning på miljøet? 
(§ 8, stk. 2, pkt. 2)  
 
Skal udfyldes på baggrund af scree-
ning. 
Udfyld tjeklisten og svar herefter ja eller 
nej: 
 

 x Hvis ja: Miljøvurdering 
 
Hvis nej: Hør evt. andre myndig-
heder og offentliggør afgørelsen 
om ikke at udføre miljøvurdering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 2 

 
Tjekliste til screening af Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021 dato 1. no-
vember 2022 

 
 
Kan planen medføre ændringer i  
eller påvirkninger af: 
 

• forbedring, sæt + 
• forværring, sæt – 
• ikke relevant, sæt x 
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Befolkningen     
Sundhed   X  
Sikkerhed   X  
Tryghed   X  
Arbejdsmiljø   X  
Svage grupper  
(f.eks. handicappede) 

  X  

Kulturarv     
Arkitektonisk arv 
(bl.a. bevaringsværdige bygninger) 

  X Der er ikke registreret bevaringsværdige bygninger inden for 
området 

Kulturhistoriske forhold   X Der er ikke registreret kulturhistoriske forhold af særlig 
betydning inden for området. 
 

Arkæologisk arv   X Der er ikke registreret arkæologiske forhold af særlig 
betydning inden for området. 
 
 

Landskab     
Landskabelig værdi   X  
Friluftsliv/rekreative interesser   X  
Fredning og naturbeskyttelse   X  
Dyre- og planteliv   X  
Biologisk mangfoldighed   X  
Forurening     
Trafikstøj   X  
Støj og vibrationer   X  
Lys og/eller refleksioner  -  Ved at give mulighed for at bygge højere er der i prin-

cippet mulighed for at der kan være lyspåvirkninger i en 
større højde der evt. kan genere omkringliggende bolig-
områder. 
 

Luft   X  
Jordbund   X  
Grundvand   X  
Overfladevand   X  
Udledning af spildevand   X  
Klimatiske faktorer   X  
Indvirkning på eksisterende  
forurening/miljøbelastning  

  X  

Ressourceanvendelse     
Arealforbrug   X  
Energiforbrug (bl.a. trafik)   X  
Vandforbrug   X  
Råstoffer   X  
Affald, genanvendelse   X  
 
 
Miljøvurdering? Bemærkninger 



Side 3 

NEJ: x Da der i kommuneplantillægget kun er tale om en begrænset øgning af bebyggelsesprocen-
ten, etageantallet og bygningshøjden konkluderes det, at der ikke er grundlag for en miljø-
vurdering. 

JA: 
 

 



Side 4 

Hjælpetekst til tjekliste  
(vejledende spørgsmål til de enkelte punkter) 
 
Generelt gælder det at alle hovedpunkter (befolkningen, kulturarv, landskab, forurening, ressource-
anvendelse) skal vurderes i forhold til deres relevans.  
 
Hovedpunkterne vurderes i givet fald i forhold til følgende spørgsmål: 
 

1. Er der tale om en ændring/påvirkning?  
2. Hvad består denne ændring/påvirkning i?  
3. Vurdér om ændringen/påvirkning af området er positiv eller negativ? Herunder sammenlig-

net med en situation hvor planen ikke gennemføres? Markér feltet med + eller -. Hvis punk-
tet ikke er relevant, skal dette markeres med x. 

4. Hvordan forebygges, undgås, begrænses negative virkninger (f.eks. gener)? 
 
 
Ved vurderingen af, om planen må antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, skal der 
tages hensyn til kriterierne i lovens bilag 3 (bilag 3 er gengivet på næste side) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 5 

Inddragelse af berørte myndigheder 
 
Vi skal høre eventuelle berørte myndigheder før der træffes screeningsafgørelse efter § 10 og før 
der tages stilling til afgræsningen af miljørapporten efter § 11 (§ 32, stk. 1, nr. 1 og 2). Hvilke myn-
digheder der er berørt, vil være en konkret vurdering jf. miljøvurderingslovens § 31 i forhold til den 
enkelte plan. 
 
En berørt myndighed er i loven defineret som en myndighed, som på grund af dens specifikke mil-
jøansvar eller lokale og regionale kompetencer kan forventes at blive berørt at planens eller pro-
grammets indvirkning på miljøet jf. § 31 (§ 5, nr. 2). 
 
Det, der kendetegner, at en myndighed er berørt, er, at den er tildelt en kompetence, som indebæ-
rer, at den har et specifikt miljøansvar, der er relevant for planen/programmet dvs. direkte berørt af 
planens/programmet. En berørt myndighed er således en myndighed, der efter anden lovgivning 
mv. er en forudsætning for planens/programmets mulige realisering. 
 
 

LBK nr. 973 af 25. juni 2020., Bilag 3 
Kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af den  

indvirkning på miljøet, der er omhandlet i § 10 
(Miljøvurderingsdirektivets bilag II) 

1) Planernes og programmernes karakteristika, idet der navnlig tages hensyn til: 
- i hvilket omfang planen eller programmet kan danne grundlag for projekter og andre  

aktiviteter med hensyn til beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling af 
midler, 

- i hvilket omfang planen har indflydelse på andre planer eller programmer, herunder også 
planer og programmer, som indgår i et hierarki, 

- planens eller programmets relevans for integreringen af miljøhensyn specielt med henblik 
på at fremme bæredygtig udvikling, 

- miljøproblemer af relevans for planen eller programmet 
- planens eller programmets relevans for gennemførelsen af anden miljølovgivning, der 

stammer fra en EU-retsakt (f.eks. planer og programmer i forbindelse med affaldshånd-   
tering eller vandbeskyttelse). 

2) Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt, idet der navnlig tages     
hensyn til: 

- indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet 
- indvirkningens kumulative karakter 
- indvirkningens grænseoverskridende karakter 
- faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker) 
- indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (det geografiske område og      

størrelsen af den befolkning, som kan blive berørt) 
- værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt som følge af: 
- særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv 
- overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller -grænseværdier 
- intensiv arealudnyttelse 
- indvirkningen på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på   

nationalt plan, fællesskabsplan eller internationalt plan.  
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