
Miljøvurdering af forslag til Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2021 
 
Efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jævnfør 
gældende 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 naturbe-
skyttelsesområde 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 inde-
holder den alene mindre ændringer i 
planlægningen? 
(§ 8, stk. 2, pkt. 1) 

x  Hvis ja til begge spørgsmål: 
Screening til vurdering af planens 
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 screening. 
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. 2 til Kommuneplan 2021, 15/09 - 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  

Kulturhistoriske forhold   x  
Arkæologisk arv   x  
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   x  
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 
NEJ:x Kommuneplantillægget udpeger ikke et specifikt område i Avedøre til 

nyt dagtilbud og vil ikke muliggøre anlægsarbejder, som er omfattet af 
lovens bilag, eller projekter, der i størrelse eller karakter vurderes at få 
en væsentlig indvirkning på miljøet. 
 
På baggrund af screeningen har kommunen vurderet, at kommune-
plantillæggets gennemførelse ikke vil have en væsentlig indvirkning på 
miljøet i lovens forstand. Derfor udarbejdes der ikke en miljøvurdering i 
overensstemmelse med § 10 i Lov om Miljøvurdering af planer og pro-
grammer og af konkrete projekter (VVM). 



Side 3 

 

JA: 
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