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Miljøscreening og afgrænsning af miljøvurdering for Kommuneplantillæg 26
og Lokalplan 360-134 - Blandet bolig og erhvervsområde på
Sydkajen i Nakskov

Baggrund:
Lolland Kommune har gennem flere år arbejdet på at udvikle de centrale dele af Nakskov
Havn. Der er nu en bygherre, der har erhvervet den inderste del af Nakskovs sydlige havnekaj
– bl.a. den tidligere mørtelværksgrund - med henblik på at opføre både boliger og erhverv i
området.
I dag ligger hele arealet tomt og funktionsforladt. Der løber en vej med tung trafik på tværs af
arealet, som er adgangsvejen til DLG’s siloer vest for projektarealet.
Området omfatter den inderste del af Nakskovs sydlige havnekaj. Arealet er den tidligere mørtelværksgrund samt arealet umiddelbart vest for, hvor der tidligere stod nogle gamle siloer. I
dag ligger hele arealet, med undtagelse af vejarealet, tomt og funktionsforladt. Der løber en
vej med tung trafik på tværs af arealet, som er adgangsvejen til DLG’s siloer vest for projektarealet.
Projektforslaget
Lokalplanen giver mulighed for det projekt grundejer har fået udarbejdet. Projektet omfatter 7
bygninger på mellem 1 og 4 etager der ligger placeret med gavlene mod havneløbet. Området
ønskes anvendt til boliger, med mulighed for indretning af hotel, vandrehjem, delvis ferieudlejning, café, restauration og andre havnerelaterede aktiviteter. Bygningen tættest på DLG
bliver udlagt til erhverv, bl.a. for at sikre en miljømæssig forsvarlig overgang mellem den fortsatte havnefunktion og den nye bebyggelse.
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Trafik
Arealet til blandede boliger og erhverv ligger ud til Skansen, som er forbindelses- og transportvej til havnen og genbrugspladsen, og derfor er tungt befærdet. Der løber desuden en vej
igennem området med tung trafik til og fra DLG.
Der er derfor foretaget en trafikanalyse, som skal vise om og hvordan transport til og fra DLG’s
arealer kan ske fremadrettet, og hvordan det nye område kan kobles sikkert på Skandsen.
Analysen viser, at der ikke er noget til hinder for at omlægge vejen, som i dag løber igennem
arealet til blandede boliger og erhverv. Ved etableringen af en ny adgangsvej umiddelbart øst
for DLG, og fastholdelse af den eksisterende udkørsel vest for DLG, kan der skabes den fornødne plads og oversigtsforhold for at afvikle den tunge trafik.
Samtidig viser analysen, at der er trafiksikkerhedsmæssige udfordringer i antallet og placeringen af nye adgangsveje til Skandsen, såfremt der ikke etableres sikre overgang for cyklister. I
den analyserede bebyggelsesplan er adgangsvejene placeres umiddelbart overfor de eksisterende mod syd (Heimdalsvej, Midlekampsvej, Ingemannsvej og Ørstedvej), hvilket medfører
tre kryds med meget kort afstand. Dette er umiddelbart uhensigtsmæssigt i forhold til typen
og mængden af trafik på Skandsen.
Der henvises til bilag 1 – trafikanalyse.
Støj
Arealet til blandede boliger og erhverv ligger ud til Nakskovs aktive erhvervshavn med tung
trafik til og fra, samt losning og lastning af store skibe ved DLG’s siloer. Der er derfor udarbejdet en støj-analyse, for at se, i hvilket omfang det nye område med blandede bolig og erhverv
vil blive belastet af støj, og evt. vil skulle sikres for at overholde de tilladte støjgrænser.
Langs Sydkajen er der plads til to skibe, hvor den ene plads er udfor DLG’s siloer, og den anden er ud for den vestlige halvdel af projektarealet.

Støjanalyse. Bygningen tættest på DLG er taget ud af bebyggelsesplanen effølgende.

ter-

Analysen viser, at støj fra et skib ud for DLG’s siloer, vil medføre at
facader og udearealer imod havnen i hele den nye bebyggelse vil blive udsat
for støj over de tilladte grænser. Men den viser også, at dette kan afhjælpes ved kendte facadeløsninger, og ved en simpel støjafskærmning af de berørte udearealer.
Ved et eller to skibe langs Sydkajen, hvoraf det ene ligger ud for projektarealet, vil facader og
udearealer imod havnen i hele den nye bebyggelse bliver udsat for støj over de tilladte grænser. Analysen viser, at støjniveauet på den halvdel af arealet, skibet ligger udfor, ikke vil kunne nedbringes til den tilladte grænse for støj i boliger. Den vil dog kunne nedbringes til den
tilladte grænse for erhverv. For den anden halvdel af arealet viser rapporten til gengæld, at
støjen kan nedbringes både i boliger og på udearealer.
Ved en omvendt orientering af skibet udfor projektområdet placeres motoren og dermed støjkilden så langt fra boligerne at dette igen kan afhjælpes ved kendte facadeløsninger, og ved en
simpel støjafskærmning af de berørte udearealer.
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Der henvises til bilag 2 – støjanalyse og bilag 3 – supplerende beregninger.

View imod bymidten fra det forventede, fremtidige projekt på Mørtelværksgunden.

Støv
Arealet til blandede boliger og erhverv ligger ud til Nakskovs aktive erhvervshavn med tung
trafik til og fra, samt losning og lastning af store skibe ved DLG’s siloer. Der er muligvis en
problemstilling i forhold til støv fra losning og læsning af korn. Det kan ikke på det nuværende
grundlag udelukkes, at være en udfordring for placering af boliger inden for lokalplanområdet.
Derfor vil der bliver gennemført yderligere vurderinger i forbindelse med høringen af forslaget
til lokalplan.
Hvad vil Lolland Kommune?
Lolland Kommune ønsker at skabe mulighed for, at området langs Sydkajen i den inderste del
af havnen kan omdannes til boliger og erhverv efter en samlet plan for bebyggelsen, og i overensstemmelse med en forsat havnefunktion på kajplads 8.
Planmæssige forhold
Området er i dag omfattet af rammeområde 367-H1 ”Erhvervsområde Sydkajen i Nakskov”
vist på illustrationen herunder til venstre. Rammen fastlægger området til havnefunktioner og
tung industri. Derudover er området omfattet af lokalplan 367-21, der ligeledes fastlægger
området til industri og havn.
Det er ønsket, at ca. halvdelen af det eksisterende rammeområde 367-H1 skal ændres til boligområde, mulighed for lettere erhverv, samt til offentlige rekreative arealer, inklusiv et havneareal med marina (promenadekaj). Det er området, svarende til det lyserøde areal på illustrationen til højre herunder.
Denne anvendelsesændring af arealet forudsætter at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan
2017-2029. Udover ændret anvendelsen vil der også ske tilpasning af de bebyggelsesregulerende bestemmelser som bygningshøjder, etager og bebyggelsesprocenter, efter det ønskede
projekt.
Det ønskede projektet kræver desuden, at der vedtages en ny lokalplan for området.
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Eksisterende rammer skifter navn til E44

Fremtidig rammer BE28

Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
(LBK nr. 448 af 10/05/2017) har myndigheder pligt til at miljøvurdere planer og programmer, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan have en
VÆSENTLIG indvirkning på miljøet.
Denne screening og afgrænsning bygger på screeningsskemaet, der er vedhæftet. Screeningsskemaet omfatter de miljøparametre, der typisk skal tages i betragtning ved en miljøvurdering. For hvert enkelt parameter foretages en kvalitativ vurdering, ved afkrydsning, af lokalplanens indvirkning på det pågældende miljøparameter.
Der er truffet afgørelse om at der skal udarbejdes miljørapport. Den sendes i offentlig høring
sammen med lokalplanen.

Anbefaling på baggrund af
screeningen
Vil planen medføre så væsentlige miljøpåvirkninger, at udarbejdelse af en miljøvurdering
anbefales?
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Ja
Nej Begrundelse
x

Planerne giver mulighed for at etablere boliger og anden miljøfølsom anvendelse på et
tidligere industriområde på havnen.
Planerne kan få en direkte indflydelse på den
fortsatte drift af den aktive erhvervshavn.
Planerne kan få desuden en væsentlig betydning for trafiksikkerheden og trafikafviklingen
i området – både til erhvervshavnen vest for
og de eksisterende boligområder syd for lokalplanområdet.

Miljørapporten afgrænses til at omfatte følgende emner:


Trafikafvikling og trafiksikkerhed – planen medfører en række nye indkørsler til lokalplanområdet fra Skandsen og en ændret tilkørsel til erhvervshavnen vest for lokalplanområdet. Dette kan påvirke trafikafviklingen på Skandsen. Med den øgede færdsel
af biler og bløde trafikanter og det øgede antal højresvingsmuligheder er det afgørende
at få indarbejdet konkrete løsninger uden for lokalplanområdet.



Påvirkning af erhvervsliv – lokalplanens område udlægges til boligformål og dermed
miljøfølsom anvendelse som afstedkommer et krav til håndtering af støj fra erhvervsvirksomhederne på havnen. Det skal sikres at der er tilstrækkelige afværgeforanstaltninger til at havnedriften kan opretholdes ved etablering af de i lokalplanen tilladte boliger.

Høringsparter

Bemærkninger

Erhvervsstyrelsen (planloven@erst.dk)
Miljøstyrelsen (mst@mst.dk)

Nakskov Havn (jobu@lolland.dk)
Museum Lolland-Falster (post@museumlollandfalster.dk)
Skt. Nicolai kirke stift (LFstift@km.dk)
Internt i Teknik og Miljø, Park og Vej samt Forsyning

Miljøstyrelsen er myndighed for miljøgodkendelsen for Nordic Sugar A/S,
der har anlæg på Kaj 8, Nakskov.
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Ved screeningen skal konsekvenserne ved planens gennemførelse vurderes for følgende
faktorer både i og uden for lokalplanområdet:

Bemærkninger

Ja

Planen er omfattet lovens (lovbekendtgørelse nr. 1225 af
25/10/2018) bilag 1

Nej

Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes vurdering allerede
indgår, eksempelvis andre planer,
lovgivning mv. og/eller uddybning af
hvad der bør undersøges nærmere.

X

(Hvis Ja skal der gennemføres
miljøvurdering)
Planen er omfattet lovens (lovbekendtgørelse nr. 1225 af
25/10/2018) bilag 2
Planen kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde
væsentligt.
(Hvis Ja skal der gennemføres
miljøvurdering)

10 b. Anlægsarbejder i byzoner,
herunder opførelse af butikscentre
og parkeringsanlæg.

X

X
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Udløser MV

Bør undersøges

Væsentlig

Mindre betydende

Bemærkninger

Ikke relevant

Ved screeningen skal konsekvenserne ved planens gennemførelse vurderes for følgende
faktorer både i og uden for lokalplanområdet:

Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes vurdering allerede
indgår, eksempelvis andre planer,
lovgivning mv. og/eller uddybning af
hvad der bør undersøges nærmere.

Biologisk mangfoldighed
Dyreliv

x

Planteliv

x

Sjældne, udryddelsestruede
eller fredede dyr, planter eller
naturtyper

x

Fuglebeskyttelses- og habitatområder (Natura 2000)

x

Området ligger ud til Natura 2000
området Nakskov Inderfjord.
Planområdet ligger uden for dette
Natura 2000 område, men er omfattet af opland til Natura 2000.
Lokalplanområdets ændring fra erhvervsområde til boligområde vurderes ikke at medføre et øget pres
på Natura 2000-området.

Økologisk forbindelse

x

Strandbeskyttelseslinje

x

Skovbyggelinje

x

Sø- og å beskyttelseslinje

x

Naturbeskyttelse jf. § 3
(beskyttede naturtyper)

x

Grønne områder

x

Skovrejsning/skovnedlæggelse

x

Fredning

x

Landskab og jordbund
Landskabelig værdi
(Landskabsfredninger, større
uforstyrrede landskaber, jordbrugsområder med særlige natur- og landskabsværdier og
særlige lokale naturområder)

x
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Geologisk interesseområder

x

Jordforurening

x

Udløser MV

Bør undersøges

Væsentlig

Mindre betydende

Bemærkninger

Ikke relevant

Ved screeningen skal konsekvenserne ved planens gennemførelse vurderes for følgende
faktorer både i og uden for lokalplanområdet:

Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes vurdering allerede
indgår, eksempelvis andre planer,
lovgivning mv. og/eller uddybning af
hvad der bør undersøges nærmere.

Arealet er tidligere industrihavn og
kortlagt som dels områdeklassificeret da det er eksisterende byzone og
derudover kortlagt som et V1 område. Området har tidligere huset
skibsværft og mørtelværk.
Da terrænet hæves til kote 2.80 vil
der blive tilført ny og ren jord til
arealet og der forventes ikke at skulle fjernes forurenet jord fra grunden.

Risiko for forurening

x

Jordhåndtering/flytning

x

Overfladevand, herunder påvirkning af vandløb og vådområder

x

Udledning af spildevand

x

Grundvandsforhold

x

Da terrænet hæves til kote 2.80 vil
der blive tilført ny og ren jord til
arealet og der forventes ikke at skulle fjernes forurenet jord fra grunden.

Der vil blive tilslutning til kloak i
henhold til spildevandsplan.

Luft
Luftforurening (støv og andre
emissioner)

x

Den planlagte anvendelse i lokalplanområdet skaber ikke luftforurening
andet end i anlægsfasen.

Emissioner fra eventuel trafik til
og fra området

x

Øget trafik som følge af etablering af
1.500 m2 erhverv (25 ture/100 m2)
og 90 boliger (2,5 tur pr. bolig) svarende til 600 ture. Dette vurderes
som en ubetydelige øget trafikmængde set ift. emissioner.

Støj

x

Aktiviteter indenfor lokalplanområdet giver ikke anledning til støjproblematikker.

Vibrationer

x

Støj
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Udløser MV

Bør undersøges

Væsentlig

Mindre betydende

Bemærkninger

Ikke relevant

Ved screeningen skal konsekvenserne ved planens gennemførelse vurderes for følgende
faktorer både i og uden for lokalplanområdet:

Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes vurdering allerede
indgår, eksempelvis andre planer,
lovgivning mv. og/eller uddybning af
hvad der bør undersøges nærmere.

Trafik
Trafikafvikling/belastning

x

Jf. trafikanalyses (bilag 1) udløser
de foreslåede tilkørsler til boligområdet mindre udfordringer med afviklingen af trafikken, da man får
tæt placerede vejkryds langs Skandsen.

Støj

x

Øget trafik som følge af etablering af
1.500 m2 erhverv (25 ture/100 m2)
og 90 boliger (2,5 tur pr. bolig) svarende til 600 ture. Dette vurderes
som en ubetydelige øget trafikmængde set ift. støj.

Energiforbrug

x

Øget trafik som følge af etablering af
1.500 m2 erhverv (25 ture/100 m2)
og 90 boliger (2,5 tur pr. bolig) svarende til Dette vurderes som en ubetydelige øget trafikmængde set ift.
energiforbrug.

Sikkerhed

x

x

Den eksisterende tunge trafik til erhvervshavnen vest for lokalplanområdet kombineret med nye indkørsler til en ny bebyggelse og deraf
følgende øget blød trafik bør undersøges nærmere.

Klimatilpasning
Havvand

x

Regn

x

Erosion

X

Lokalplanområdet er i risiko for at
blive oversvømmet fra havet i forbindelse med stormflod. Der er i
bebyggelsesplanen taget højde for
dette - bygningerne opføres på et
hævet terræn og har sokkelkote
2.80 m.

Kulturarv
Kulturhistoriske værdier

x

På modsatte side af havneløbet og i
tæt visuel forbindelse med lokalplanområdet ligger kulturmiljøet Nakskov middelalderby. Den nye bebyggelse på Sydkajen tager havnereferencer med ind i sin arkitektur. Som
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Udløser MV

Bør undersøges

Væsentlig

Mindre betydende

Bemærkninger

Ikke relevant

Ved screeningen skal konsekvenserne ved planens gennemførelse vurderes for følgende
faktorer både i og uden for lokalplanområdet:

Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes vurdering allerede
indgår, eksempelvis andre planer,
lovgivning mv. og/eller uddybning af
hvad der bør undersøges nærmere.

pakhusene på modsatte side af havnen, vender bebyggelsen med gavlene mod havnefronten. Bebyggelsen skal opføres i sortmalet træ og
refererer derfor til tidligere lettere
havnebygninger i træ.
Kirker

x

Fredede eller bevaringsværdige
bygninger

x

Arkæologiske værdier

x

Ej Kulturarvsareal

x

Ingen fortidsminder og arealet er
ikke berørt af fortidsmindebeskyttelseslinjer.

Arealforbrug

x

Omdannelse af eksisterende byareal.

Energiforbrug

x

Der bygges i træ, der nedsætter
CO2 udledningen fra byggeriet.

Vandforbrug

x

Produkter, materialer, råstoffer

x

Kemikalier, miljøfremmede stoffer

x

Affald, genanvendelse

x

– udpeget kulturarvsarealer
Fortidsminder

Ressourcer og affald

Visuel effekt
Arkitektonisk udtryk

x

Grundet placeringen ud til havnen
og dermed tæt visuel forbindelse
med den historiske havnefront og
middelalderby mod nord, er den arkitektoniske tilpasning vigtig.
Som beskrevet under kulturmiljø
indpasser den nye bebyggelse sig
arkitektonisk i havnemiljøet med de
sortmalede gavlhuse i træ.
Lokalplanen bliver en projektlokalplan, der udelukkende giver mulighed for at opføre dette bestemte
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Udløser MV

Bør undersøges

Væsentlig

Mindre betydende

Bemærkninger

Ikke relevant

Ved screeningen skal konsekvenserne ved planens gennemførelse vurderes for følgende
faktorer både i og uden for lokalplanområdet:

Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes vurdering allerede
indgår, eksempelvis andre planer,
lovgivning mv. og/eller uddybning af
hvad der bør undersøges nærmere.

byggeri.
Kystnærhedszonen og kyst-profilet

x

Området er beliggende indenfor
kystnærhedszonen men er også indenfor eksisterende byzone.

Lys og/eller refleksioner

x

Bebyggelsen er ikke udformet med
store glaspartier mod havnerummet
eller mod eksisterende bebyggelse
mod syd. Bebyggelsen afstedkommer ikke generende lys eller refleksioner.

Sikkerhed
Kriminalitet

x

Brand, eksplosion, giftpåvirkning

x

Socioøkonomiske effekter
Påvirkning af sociale forhold
Påvirkning af erhvervsliv

x
x

x

Lokalplanområdet støder op til den
eksisterende aktive erhvervshavn,
med DLG som nærmeste nabo.
Der er foretaget en støjanalyse der
viser at støjen fra DLG kan håndteres så støjkrav til boligbebyggelsen
kan overholdes.
Der vil være støv fra DLG’s aktiviteter på afgrænsede tidspunkter af
året, som ikke på det nuværende
grundlag kan udelukkes at være en
udfordring for placering af boliger
indenfor lokalplanområdet.
Ved kajen vest for lokalplanområdet
er der desuden anløb af større skibe
der fragter gods for DLG og Nordic
Sugar.
Støjanalysen viser at støjen fra skibe
er en udfordring for de nærmest
beliggende boliger – dog kun i den
situation, hvor der ligger to skibe til
kaj samtidig. Analysen viser desuden at det er afgørende for støjproblemets omfang hvilken vej skibene
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Udløser MV

Bør undersøges

Væsentlig

Mindre betydende

Bemærkninger

Ikke relevant

Ved screeningen skal konsekvenserne ved planens gennemførelse vurderes for følgende
faktorer både i og uden for lokalplanområdet:

Begrundelser for vurdering, henvisning til hvorledes vurdering allerede
indgår, eksempelvis andre planer,
lovgivning mv. og/eller uddybning af
hvad der bør undersøges nærmere.

vender ved kajen og motorernes afstand til boligerne.
Mulighederne for fortsat at drive en
aktiv erhvervshavn med de nødvendige anløb af skibe er afhængig af at
støjgrænserne i forhold til nærvedliggende boliger kan overholdes.
Støjhåndtering af boliger og disses
udeareal er afgørende for at DLG og
Nordic Sugar fortsat kan drive virksomhed og laste og lodse ved kajen.
Det kan i lokalplanen reguleres
hvordan boliger placeres indenfor lokalplanområdet, mens det er en forudsætning for etablering af boligerne og den efterfølgende erhvervsaktivitet at anden myndighed (havnemyndigheden) regulerer at skibene
anløber til kajen med den rette afstand til boligerne.
Befolkning og sundhed
Indendørs støjpåvirkning

Sundhedstilstand

x

Svage grupper (f.eks. handicappede)

x

Friluftsliv/rekreative interesser

Begrænsninger og gener overfor
befolkningen

x

x

Håndtering af støjpåvirkningen fra
erhvervshavnen sker i lokalplanen
gennem placering af boliger indenfor
området, bestemmelser for facadeudformningen og et krav til anden
myndighed om håndtering af
skibsanløb som forudsætning for
ibrugtagning.

x

Lokalplanområdet omfatter ikke kajkanten - denne friholdes for bebyggelse. Der pågår et arbejde under
Nakskov 2030 initiativet med en
bearbejdning af den samlede havnefront som rekreativt rum. Lokalplanens indhold vurderes ikke at være i
modstrid med dette arbejde.

Gennemførelse af screening
Ved screeningen* fastlægges om en plans påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der
kræver, at der gennemføres en egentlig miljøvurdering*. Karakteren af planens miljømæssige indvirkning (størrelse, geografiske udbredelse, varighed, indvirkningens kumulative* karakter, samt
betydning for menneskers sundhed og miljøtilstanden) afgør, om der skal foretages mere end en
screening af planen.
Screeningen udføres ved at udfylde skemaet. Bemærk, at der ikke er krav om, at miljøpåvirkningens omfang skal dokumenteres i screeningen.
Ved udfyldelse af skemaet bør man stille sig selv spørgsmålet: Hvilke konsekvenser får planens
gennemførelse for de enkelte parametre, både i og uden for planområdet?
Der skal foretages en vurdering af de miljømæssige konsekvenser ud fra 5 kategorier:
Ikke relevant: Hvis en af de listede parametre vurderes ikke at være relevante i forhold til den
pågældende plan.
Mindre betydende: Hvis planen vurderes kun at medføre en uvæsentlig påvirkning af miljøet. Eks.
En plan, der giver mulighed for et mindre ”infill”-byggeri og som kun får uvæsentlig betydning for
trafikken.
Væsentlig: Hvis planen giver anledning til nogle væsentlige miljøpåvirkninger, der f.eks. kræver at
der i planen indbygges nogle foranstaltninger til minimering af påvirkningen.
Bør undersøges: Hvis planen giver anledning til en miljøpåvirkning, men det ikke umiddelbart kan
vurderes om omfanget af konsekvenserne er væsentligt, bør undersøges nærmere. Eks. En plan
der vil medføre en forøget trafikmængde, men der bør foretages en nærmere undersøgelse for at
fastlægge om omfanget er væsentligt.
Udløser miljøvurdering: Hvis planen giver mulighed for anlægsprojekter, der er omfattet af lovens
bilag 1 og 2, skal der altid gennemføres en miljøvurdering. Hvis de miljømæssige konsekvenser af
planen vurderes at være væsentlige, skal der ligeledes gennemføres en miljøvurdering. Eks: En
plan der giver mulighed for et større boligområde (f.eks. 200 boliger) i et naturskønt område.
Vurderingerne af de enkelte parametres væsentlighed skal begrundes. På baggrund af screeningen
foretages en samlet vurdering, der munder ud i en anbefaling af, om der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering.
Indstilling til beslutning om vurdering
Det er kommunen, der afgør, om en plan skal miljøvurderes, men der er krav om, at andre berørte myndigheder skal høres, inden kommunen træffer en endelig beslutning. På grundlag af
screeningen og den samlede anbefaling udarbejder kommunen en indstilling til beslutning, som
sendes i høring hos de berørte myndigheder, uanset om der efterfølgende gennemføres en miljøvurdering eller ej. Denne høring ligger således forud for de normale 8 ugers høring af eks. kommune- og lokalplanforslag.
Hvem skal høres?
Berørte myndigheder omfatter både interne og eksterne parter. De eksterne parter kan omfatte
statslige myndigheder (f.eks. Vejdirektoratet, Erhvervsstyrelsen, Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen mv.). Interne parter er andre afdelinger i den kommunale forvaltning - f.eks. miljø- og
trafikafdelingerne, afhængig af planforslagets indhold. Det anbefales at inddrage lokale organisationer som f.eks. Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, museer og bevaringsforeninger,
eller andre foreninger der måtte blive berørt eller have en særlig lokal viden. Kommunen gennemfører den indledende høring af de berørte parter og har besluttet at fastsætte en svarfrist på 14
dage.
Beslutning: Gennemførelse af miljøvurdering?
Når høringen er gennemført, træffer kommunen beslutning om, hvorvidt der skal gennemføres en
miljøvurdering:
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Hvis kommunen beslutter, at planforslaget skal miljøvurderes starter næste fase: Udarbejdelse
af miljøvurderingen, som offentliggøres i en miljørapport.



Hvis det besluttes, at planforslaget ikke skal miljøvurderes, skal der ske en offentlig bekendtgørelse af beslutningen, med oplysning om begrundelse samt klagemuligheder og -frister. Planudarbejdelsen fortsætter herefter på normal vis. Bekendtgørelsen kan ske i forbindelse med offentliggørelse af planforslaget.

Ordforklaring:


Screening: Den indledende gennemgang af planens miljøpåvirkning af omgivelserne.



Kumulativ: De sammenlagte indbyrdes relaterede virkninger.



Miljøvurdering: Den egentlige analyse af parametre og miljøeffekt af planens indvirkning / påvirkning i og på omgivelserne.

 Miljørapport: Miljørapporten er det dokument, hvori miljøvurderingen skrives, og som sendes ud
i 8 ugers høring samtidig med lokalplanforslaget.
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