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Kommuneplantematillæg for byudvikling der fastlægger retningslinjer og
rammer i kommuneplanen vedr. byudvikling og udlægger henholdsvis nye
byudviklingsområder samt omdannelsesområder.
Kommuneplantematillæg for Fritidsformål der fastlægger retningslinjer og
rammer i kommuneplanen vedr. Fritidsformål, Turisme, Sommerhusområder,
Større ferie- og fritidsanlæg (nye og udvidelser), Golfbaner, Lystbådehavne og
Særligt støjende friluftsanlæg samt Feriehoteller/feriecentre.

Afgørelse om Screeningspligt
Fastlæggelse af om planen eller programmet skal screenes

Ja

Nej

A. Er planen eller programmet omfattet af lovens § 3, stk. 1 nr. 1? (Bilag 3
og 4)
x
Hvis ja, gå til B. Hvis nej, gå til C
B. Er planen eller programmet omfattet af lovens § 3, stk. 2? (mindre
område på lokalt plan eller mindre ændring i eksisterende planer eller
programmer)
Hvis ja, gå til screening. Hvis nej, gå til Miljøvurdering.
C. Er planen eller programmet omfattet af lovens § 3, stk. 1 nr. 2? (Andre
planer og programmer, som kan påvirke et udpeget internationalt
naturbeskyttelsesområde væsentligt)

x

Hvis ja, gå til Miljøvurdering. Hvis nej gå til D.
D. Planen eller programmet kan være omfattet af lovens § 3, stk. 1 nr. 3
(Andre planer og programmer som i øvrigt fastlægger rammerne for
anlægstilladelser til projekter, når myndigheden vurderer, at planen eller
programmet kan få væsentlig indvirkning på miljøet)
Gå til screening.

Afgørelse om Miljøvurdering – ej screening
Træffes afgørelsen på baggrund af:
Redegørelse ved
Afgørelse under pkt. 3
miljøvurderingspligt:

§ 3, stk. 1 nr. 1
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§ 3, stk. 1 nr. 2
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Screening af planer og programmer i forhold til miljøvurdering
1. Planernes karakteristika, idet der navnlig tages hensyn til:

Ja

Nej

a. Kan planen eller programmet danne grundlag for projekter og andre
aktiviteter med hensyn til beliggenhed, art, størrelse og driftsbetingelser eller
x
ved tildeling af midler?
Hvis ja, i hvilket omfang
Kommuneplantematillæg for Fritidsformål kan danne baggrund for
og hvordan?
projekter, hvor yderligere planlægning ikke er nødvendig. Byudviklingsog byomdannelsesprojekter skal planlægges nærmere før realisering.
Hvis ja, antages ovennævnte at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet?
x
Begrundelse:
Omfanget er naturligt begrænset til tilladelser til mindre anlæg. I
forbindelse med anlægstilladelserne vil der kunne stilles krav.
b. Har planen indflydelse på andre planer, herunder også planer, som indgår i
x
et hierarki? (f.eks. Kommuneplan, sektorplaner eller indsatsplaner)
Hvis ja, hvilke?
Udlæg af nye arealer eller omdannelse af eksisterende byområder til
bolig eller erhverv samt placering af sommerhusområder, golfbaner,
feriecentre og lign. kan have en indflydelse på sektorplaner for
spildevand og affald, Vejplan, Strategisk energiplan samt evt. Natura
2000 planer. Enkelte indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse og de
områder med særlige drikkevandsinteresser som planerne dækker, kan
blive berørt. Derudover kan udlæg af nye arealer eller omdannelse af
eksisterende byområder til bolig eller erhverv have indvirkning på
kommuneplanens retningslinjer og udpegninger.
Hvis ja, antages det at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet?
x
Begrundelse:
Indvirkningen på drikkevandsinteresserne bør undersøges, hvor disse
er i konflikt med nye byudviklingsområder. Andre af kommuneplanens
udpegninger med tilhørende retningslinjer der kan blive berørt, er eks.
Støjbelastede arealer, Kulturhistoriske bevaringsværdier,
Bevaringsværdige landskaber, Geologiske bevaringsværdier,
Økologiske forbindelser og skovrejsningsområder. Det bør også
vurderes om byudviklingsområder placeres hensigtsmæssigt i en
rækkefølgeplan der tilgodeser kommunens energiforsyningsstrategi
med udbredelse af fjernvarme. Der vil derimod i udarbejdelsesfasen
blive taget højde for eks. Natura 2000 planer, så disse ikke berøres.
Andre kommunale sektorplaner tilpasses i overensstemmelse med
almindelig praksis og vurderes ikke at blive væsentligt berørt.
c. Har planen eller programmet relevans for integreringen af miljøhensyn,
x
specielt med henblik på at fremme bæredygtig udvikling?
Hvis ja, hvilke?
Transport, klima, energiforsyning, sundhed
Hvis ja, antages ovennævnte at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet?
x
Begrundelse:
Det bør vurderes om byudviklingsområder placeres hensigtsmæssigt i
forhold til rekreative muligheder så sundheden styrkes gennem øget
bevægelse. Det bør vurderes om klimaet tilgodeses gennem en
minimering af transportarbejde og evt. i en rækkefølgeplan, der
tilgodeser kommunens energiforsyningsstrategi med udbredelse af
fjernvarme.
d. Er der miljøproblemer af relevans for planen eller programmet (eksempelvis
eksisterende forurening eller udefrakommende miljøfaktorer ikke afledt af
x
planen eller programmet)?
Hvis ja, hvilke?
Det kan ikke udelukkes, at der kan være jordforurening i eksisterende
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Indgår allerede

Ikke væsentlig

Ikke relevant

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

væsentlig/
Bør undersøges

byområder der udlægges til byomdannelse. Ligeledes kan områder
være omfattet af den fælles planlægningszone for støj eller være
påvirket af anden udefrakommende støjforurening fra trafik eller
virksomheder.
Der placeres ikke nye boligområder, sommerhusområder, feriecentre
og lign. under 500 m fra risikovirksomheder.
Hvis ja, antages ovennævnte at have eller at kunne få en væsentlig indvirkning
x
på miljøet?
Begrundelse:
Kendte forekomster af jord- eller støjforurening i nogen af de udlagte
byomdannelsesområder, nyudlagte byudviklingsområder, eller områder
til fritidsformål (hvor disse formål er at ligne med byudvikling, eks.
Sommerhusområder, Større ferie- og fritidsanlæg (nye og udvidelser),
Golfbaner, Lystbådehavne og Særligt støjende friluftsanlæg samt
Feriehoteller/feriecentre og lign.), skal vurderes, herunder
afværgeforanstaltninger
e. Har planen eller programmet relevans for gennemførelsen af anden
miljølovgivning (f.eks. Naturbeskyttelsesloven, Habitatdirektivet eller planer i
x
forbindelse med affaldshåndtering eller vandbeskyttelse)
Hvis ja, hvilken?
Planerne kan have indvirkning på visse Indsatsplaner for
grundvandsbeskyttelse, som påbegyndes udarbejdet i 2014.
Hvis ja, antages det at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet?
x
Begrundelse:
Indvirkningen på drikkevandsinteresserne bør undersøges, hvor disse
er i konflikt med nye byudviklingsområder eller områder udlagt til
fritidsformål (hvor disse formål er at ligne med byudvikling, eks.
Sommerhusområder, Større ferie- og fritidsanlæg (nye og udvidelser),
Golfbaner, Lystbådehavne og Særligt støjende friluftsanlæg samt
Feriehoteller/feriecentre og lign.). Andre kommunale sektorplaner
tilpasses i overensstemmelse med almindelig praksis.
 Delkonklusion
Der skal udarbejdes en miljøvurdering.

1. Indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og
x
reversibilitet
Begrundelse:
Den sandsynlige indvirkning samt dennes reversibilitet på de særlige
drikkevandsinteresser, hvor disse er i konflikt med nye byudviklingsområder
eller områder udlagt til fritidsformål (hvor disse formål er at ligne med
byudvikling, eks. Sommerhusområder, Større ferie- og fritidsanlæg (nye og
udvidelser), Golfbaner, Lystbådehavne og Særligt støjende friluftsanlæg
samt Feriehoteller/feriecentre og lign.), bør undersøges.
2. Indvirkningens kumulative karakter
x
Begrundelse:
Den kumulative indvirkning på de særlige drikkevandsinteresser, hvor disse
er i konflikt med nye byudviklingsområder eller områder udlagt til

3

BILAG 1 - TIL MILJØVURDERING – KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 – KOMMUNEPLAN 2013

fritidsformål (hvor disse formål er at ligne med byudvikling, eks.
Sommerhusområder, Større ferie- og fritidsanlæg (nye og udvidelser),
Golfbaner, Lystbådehavne og Særligt støjende friluftsanlæg samt
Feriehoteller/feriecentre og lign.), bør undersøges.
3. Indvirkningens grænseoverskridende karakter
x
Begrundelse:
4. Faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af
x
ulykker)
Begrundelse:
Der placeres ikke nye boligområder, sommerhusområder, feriecentre og
lign. under 500 m fra risikovirksomheder.
5. Indvirkningens størrelsesorden (1) og rumlige udstrækning (2)
(det geografiske område og størrelsen af den befolkning, som kan
blive berørt)
1:
Kan ikke fastlægges på nuværende tidspunkt
2:
Kan ikke fastlægges på nuværende tidspunkt
6. Værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt,
x
som følge af særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv
Begrundelse:
Bør undersøges, hvor byudviklingsområder samt visse områder til
fritidsformål (hvor disse formål er at ligne med byudvikling, eks.
Sommerhusområder, Større ferie- og fritidsanlæg (nye og udvidelser),
Golfbaner, Lystbådehavne og Særligt støjende friluftsanlæg samt
Feriehoteller/feriecentre og lign.), evt. er beliggende indenfor udpegninger i
kommuneplanen samt dennes retningslinjer. Det gælder for udpegningerne
Kulturhistoriske bevaringsværdier, Bevaringsværdige landskaber,
Kystnærhedszone og Geologiske bevaringsværdier.
7. Værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt,
som følge af overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller x
grænseværdier
Begrundelse:
Der placeres ikke nye boligområder, sommerhusområder, feriecentre og
lign. under 500 m fra risikovirksomheder.
8. Værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt,
x
som følge af intensiv arealudnyttelse
Begrundelse:
Der bør ske en landskabelig vurdering af nye byudviklingsområders (ikke
omdannelse) overgang fra åbent land til byformål samt omdannelse indenfor
den bynære del af kystnærhedszonen. Dette er også gældende for områder
udlagt til fritidsformål (hvor disse formål er at ligne med byudvikling, eks.
Sommerhusområder, Større ferie- og fritidsanlæg (nye og udvidelser),
Golfbaner, Lystbådehavne og Særligt støjende friluftsanlæg samt
Feriehoteller/feriecentre og lign.).
9. Indvirkningen på områder eller landskaber, som har en anerkendt
beskyttelsesstatus på nationalt plan, fællesskabsplan eller
x
internationalt plan
Begrundelse:
Der vil ikke blive udlagt byudviklingsområder eller områder udlagt til
fritidsformål (hvor disse formål er at ligne med byudvikling, eks.
Sommerhusområder, Større ferie- og fritidsanlæg (nye og udvidelser),
Golfbaner, Lystbådehavne og Særligt støjende friluftsanlæg samt
Feriehoteller/feriecentre og lign.), der påvirker områder eller landskaber,
som har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt plan, fællesskabsplan
eller internationalt plan.
 Delkonklusion:
Der skal udarbejdes en miljøvurdering.
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3. Afgørelse efter Screening
Ja
Nej
Skal der udarbejdes en miljøvurdering?
x
Begrundelse: Foreløbig forvaltningsmæssig afgørelse:
Hovedhensynet for afgørelsen er grundvandsbeskyttelsen i områder udlagt til
byudviklingsformål. De sekundære hensyn er forholdet til kommuneplanens øvrige
udpegninger og retningslinjer.
Udlæg af byudviklingsområder i områder med særlige drikkevandsinteresser
kræver en grundvandsredegørelse jf. Naturstyrelsens notat ”Statslig udmelding til
vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret
arealanvendelse i Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og
indvindingsoplande”. En sådan grundvandsredegørelse erstatter ikke en
miljøvurdering efter lov om miljøvurdering. Placeringen af områder udlagt til
byudviklingsformål vurderes at have potentiale til at kunne påvirke
grundvandsbeskyttelsen negativt. Derfor ønskes dette undersøgt, så der evt. kan
foretages de nødvendige arealmæssige justeringer og opstilles de nødvendige
afværgeforanstaltninger.
Horsens Kommune har vurderet, at kommuneplantillægget er omfattet af krav om
miljøvurdering, idet den antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 1, nr. 3.
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