MV-screening

MV-screening er betegnelsen for miljømæssige vurderinger af planer, programmer og politiske mål.
Det vil sige en vurdering af deres virkninger på miljøet.

Hvad er en screening efter Lov om
miljøvurdering af planer og programmer
og af konkrete projekter (VVM).
Folketinget har vedtaget Lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM), jf. LBK nr. 1225 af
25 oktober 2018.
Lovens § 8 stk. 1 fastsætter i hvilke tilfælde
der skal gennemføres en miljøvurdering og i
hvilke tilfælde det er tilstrækkeligt at
gennemføre en vurdering af om planer og
programmer kan få væsentlig indvirkning på
miljøet.
Lovens § 8 stk. 1 fastsætter at der skal
gennemføres en miljøvurdering af planer og
programmer, der:
1)
2)
3)

er omfattet af lovens bilag 1 og 2
kan påvirke et internationalt
naturbeskyttelsesområde væsentligt eller
kan vurderes at kunne få væsentlig indvirkning
på miljøet.

Lovens § 8 stk. 2 fastsætter at der skal
foretages en vurdering af om en plan eller et
program kan få væsentlig indvirkning på
miljøet for planer der:
1)
2)

er omfattet af lovens bilag 1 og 2 og kun
fastlægger anvendelsen af mindre områder på
lokalt plan.
der i øvrigt fastlægger rammer for fremtidige
anlægstilladelser og kan forventes at få
væsentlig indvirkning på miljøet

For at fastlægge om en plan, et projekt eller
et program kan få væsentlig indvirkning på
miljøet skal kommunen foretage en vurdering
(screening). De kriterier, der skal anvendes
ved vurdering/screeningen fremgår af lovens
bilag 3.
Kriterierne indgår i tjeklisten i dette
screeningsdokument.
Høring af berørte myndigheder
Berørte myndigheder skal høres forud for
afgørelsen af, at en plan eller et program ikke
er omfattet af miljøvurderingspligt.
Samlet vurdering af screening
Tjeklistens resultat sammenfattes i en samlet
vurdering af om planen eller programmet må
antages at kunne få væsentlig indvirkning på
miljøet. Heri tages højde for svarene fra
berørte myndigheder.
Resulterer screeningen i, at der ikke skal
udarbejdes en miljøvurdering, skal
beslutningen offentliggøres med en
begrundelse for afgørelsen.
Krav om miljøvurdering
Resulterer screeningen i, at planen, projektet
eller programmet må antages at kunne få
væsentlig indvirkning på miljøet, skal der
gennemføres en miljøvurdering, der skrives
ind i en miljørapport, der skal ledsage planen,
projektet eller programmet.
Omfattes planen, projektet eller programmet
af krav om miljøvurdering, skal relevante
myndigheder inddrages for at få fastlagt
omfanget og detaljeringsgraden af
miljøvurderingen.
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Lokalplan 195 og Kommuneplantillæg nr. 7
Planernes formål er at sikre, at boligerne indenfor de områder, der er omfattet af planerne,
anvendes til helårsbeboelse.
Temalokalplanen vedrører kommunecentrene Store Heddinge og Hårlev, byudviklingsbyerne
Rødvig og Strøby Egede, samt de øvrige byer Klippinge, Hellested, Strøby og Valløby.
Planerne ændre anvendelsesbestemmelserne for alle områder, der er udlagt til boligformål i
byzone, så det entydigt fremgår, at boligerne skal anvendes som helårsboliger.
Anvendelsesændringen er af så lille karakter, at det vurderes det ikke har indflydelse på
miljøet, eller belastningen af området.
Kommuneplanrammerne, Lokalplaner og byplanvedtægter ændres ikke med hensyn til andre
bestemmelser eller indhold i øvrigt.
Lokalplanen og kommuneplantillægget vedrører kun områder, der allerede i dag er
lokalplanlagte, og giver ikke ny mulighed for byggeri og anlæg.

1
a
b
c
d

Planens påvirkning på miljøet

Biologisk mangfoldighed
Dyreliv:
Planteliv:
Sjældne, udryddelsestruede eller
fredede dyr, planter eller naturtyper:
Habitat områder:

Ikke
relevant
Negativ
påvirkning
Neutral
påvirkning
Positiv
påvirkning
Undersøges
nærmere

Løbe nr.

Temalokalplan 195
Navn på plan
Temalokalplan 195 for helårsbeboelse og kommuneplantillæg nr. 7
Dato for screeningen
02.04.2019
Screenet af
Hellejen@stevns.dk
Indledende screening
Ja
Nej Bemærkninger
Er planen omfattet af lovens § 8, stk. 1 nr.
x
1, 2 eller 3. Hvis ja angiv hvilken.
Er planen omfattet af § 8, stk. 2 nr. 1 eller
x
Nr.1
2? Angiv hvilken
Planen kan påvirke internationalt
x
naturbeskyttelsesområde væsentligt

Bemærkninger

X
X
X
X
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Planens påvirkning på miljøet

Ikke
relevant
Negativ
påvirkning
Neutral
påvirkning
Positiv
påvirkning
Undersøges
nærmere
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Spredningskorridor:
Naturbeskyttelse jvf. § 3 og
beskyttelseslinjer:
Grønne områder:
Skovrejsning/ skovnedlæggelse:
Fredning:

X
X

Har projektet betydning for
sundhedstilstanden:
Påvirkes borgerens sundhedsadfærd i
forhold til specifikke risikofaktorer
såsom fysisk inaktivitet og mental
sundhed:
Har projektet en betydning for
borgerens mulighed for adgang til
friluftsliv og rekreative oplevelser, fx
giver projektet mulighed for
udendørsophold – herunder leg og
sport mv.:
Giver projektet mulighed for kontakt,
netværksdannelse, frivillighed,
tryghed:
Er der grundlag for et godt nærmiljø
med klare tilhørsforhold:
Påvirkes eksisterende boligmiljøer af
planen:

X

Planens konsekvenser for
nærområdets beboere:
Lighed i sundhed - Hvordan påvirkes
socialt udsatte eller sårbare grupper:
Har projektet indflydelse på
udviklingen af kriminalitet i området:

X

Landskabelig værdi:
Geologiske særpræg:
Risiko for jordforurening.
Jordhåndtering/ flytning:

X
X
X
X

Overfladevand, herunder vandløb og
vådområder:
Udledning af spildevand:
Grundvandsforhold:

X

Bemærkninger

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
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Planens påvirkning på miljøet

Ikke
relevant
Negativ
påvirkning
Neutral
påvirkning
Positiv
påvirkning
Undersøges
nærmere
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Risiko for forurening af
grundvandsressourcen:

X

Luftforurening (støv og andre
emissioner):
Emissioner fra trafik til og fra
området:

X

Støj:
Vibrationer:

X
X

Færdselsarealer: fx sikres der
velafgrænsede vej- og stiforløb med
udsyn og overblik:
Sikres overskuelige
parkeringsforhold:
Belysning: fx sikres der tilstrækkelig
belysning, særligt på stier, tilpasset
områdets karakter:
Vil området opleves som et trygt og
sikkert sted at færdes:
Trafikafvikling/ -kapacitet: fx
tilgængeligheden til området med bil,
offentlig transport og for cyklende og
gående. Skaber det en øget
trafikmængde:
Energiforbrug:
Risiko for ulykker:

X

Eventuel påvirkning af klimaet:
Påvirker planen retningslinjerne ift.
klimatilpasning i Stevns
Kommuneplan:

X

Kulturhistoriske værdier:
Kirker:
Fredede eller bevaringsværdige
bygninger:

X
X
X

Arealforbrug:
Energiforbrug:
Vandforbrug:

X
X
X

Bemærkninger

X

X
X
X
X

X
X
X
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Planens påvirkning på miljøet

Ikke
relevant
Negativ
påvirkning
Neutral
påvirkning
Positiv
påvirkning
Undersøges
nærmere
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Produkter, materialer og råstoffer:
Kemikalier, miljøfremmede stoffer:
Affald, genanvendelse:

X
X
X

Arkitektonisk udtryk:
Lys og/eller refleksioner:
Æstetisk udtryk:
X
Brand, eksplosion, giftpåvirkning:
Socioøkonomiske effekter
Påvirkning af sociale forhold:

X
X

b

Påvirkning af erhvervsliv:

Høring af berørte myndigheder
Der vurderes ikke at være berørte
myndigheder, ud over Stevns Kommune
Samlet vurdering af screeningen
Anvendelsesændringen er af så lille
karakter, at det vurderes det ikke har
indflydelse på miljøet og belastningen af
området.
Konklusion på screeningen
Planerne vurderes ikke at medføre
væsentlig indvirkninger på miljøet og
således være omfattet af kravet om
miljøvurdering.

Offentliggørelse
Kommunens afgørelse annonceres samtidig
med annonceringen af planforslagenes
vedtagelse og fremlæggelse til offentlig
debat.

Bemærkninger

X
X
X

Planerne har en neutral til
lille positiv påvirkning af
bylivet i byerne.
Planerne har en neutral til
lille positiv påvirkning af
detailhandlen.

Klagevejledning
Stevns Kommunes afgørelse om, at der
ikke skal gennemføres miljøvurdering kan
påklages til planklagenævnet. Klagen skal
indgives senest 4 uger efter
offentliggørelsen af lokalplanforslaget.
Du klager via Klageportalen, som du finder
via ww.naevneneshus.dk, www.borger.dk
eller www.virk.dk. Du logger på
Klageportalen med NEM-ID. En klage er
indgivet, når den er tilgængelig for Stevns
Kommune via Klageportalen. Når du klager,
skal du betale et gebyr på 900,- kr. for
borgere og 1.800,- kr. for virksomheder,
organisationer og offentlige myndigheder.
I Klageportalen sendes din klage
automatisk først til Stevns Kommune. Hvis
Stevns Kommune fastholder afgørelsen,
sender Stevns Kommune klagen videre til
behandling i nævnet via Klageportalen. Du
får besked om videresendelsen.
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Planklagenævnet afviser din klage, hvis du
sender den uden om Klageportalen,
medmindre du forinden er blevet fritaget
for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at
blive fritaget for at bruge Klageportalen,
skal du sende en begrundet anmodning til
Stevns Kommune. Stevs Kommune
videresender herefter din anmodning til

nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt
du kan fritages. Se betingelserne for at
blive fritaget på www.naevneneshus.dk.”
Søgsmål
Afgørelsen kan prøves ved domstolene. Sag
til domstolene skal anlægges inden 6
måneder, efter afgørelsen er offentliggjort.
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