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Indledende screening for miljøvurdering
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplanforslag nr. 1000-55

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (Lov nr. 448 af 10. 
maj 2017 med senere ændringer), skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der skal tilvejebringes planer 
indenfor fysisk planlægning, hvis planen fastlægger rammerne for fremtidige anlæg eller arealanvendelser 
for projekter omfattet af bilag 1 eller 2, eller hvis planen påvirker et internationalt beskyttelsesområde 
væsentligt.

Planområdet i dag
Lokalplanområdet omfatter et areal på ca. 1,6 ha syd for Gl. Næstvedvej i Rønnede. Arealet afgrænses mod 
nord af Gl. Næstvedvej og af den eksisterende bebyggelse langs Gl. Næstvedvej og mod syd af den 
gældende lokalplan 1200-21 for golfbanen i Rønnede. 

Arealet anvendes i dag til jordbrugsformål/ hobby landbrug og på arealet findes en remise fra dengang 
området blev anvendt til ridebane. Udover remisen er der ingen eksisterende bebyggelse i planområdet. 
Lokalplanområdet har vejadgang fra Gl. Næstvedvej. Terrænet er højest midt i området og falder let mod 
nord, sydøst og nordvest. I skel mod Gl. Næstvedvej og mod naboen mod øst er der en del større træer. En 
del af disse træer bevares.

I kommuneplan 2013 er en mindre del af arealet udlagt til byudvikling – boligformål (R-B1), mens største-
delen (1,2 ha) er udlagt til rekreative formål (R-R2). Der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 21 
som ændrer arealets anvendelse fra rekreative formål og landzone til boligformål og byzone. 

Beskrivelse af planforslagene
Formålet med planerne er at udlægge området til boligformål med mulighed for tæt-lav bebyggelse med 
tilhørende veje, stier, regnvandsbassin og fællesarealer.

Lokalplanen giver mulighed for at etablere boliger i form af tæt-lav bebyggelse – række- eller dobbelthuse. 
For det samlede område må bebyggelsesprocenten ikke overstige 30% og det forventes, at der vil blive 
opført knap 30 boliger indenfor planområdet.

Mindste grundstørrelsen for tæt-lav boliger fastsættes til 250 m², den maksimale bygningshøjde 8,5 og 
facadehøjden maks. 4 m. 

Det er tanken at bebyggelsen placeres i en skrå retning i forhold til Gl. Næstvedvej. Til hver af boligerne 
etableres private belagte forarealer ved indgangssiden og en privat terrasse på den anden side. Skure 
integreres i den enkelte bolig. 

Området får vejadgang fra Gl. Næstvedvej. Boligvejen skal anlægges med en kørebanebredde på minimum 
5,5 m og indrettes som lege og opholdsgade, således at cyklister og biler deles om kørebanen. 
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De grønne arealer anlægges som fælles friarealer til brug for alle beboere i bebyggelsen. I skel mod de nord 
for liggende naboer udenfor lokalplanområdet plantes hække. I den vestlige del af lokalplanområdet 
etableres et fælles grønt område, som ikke må bebygges. Her etableres en regnvandssø, og der etableres 
en legeplads for beboerne i området.

Screening for miljøvurdering er sendt i høring sammen med udkast til planforslag – anvendelsesplanen mv. fremgår af 
lokalplanudkastet.

Lovgrundlag & Indledende 
screening

Ja Nej Bemærkninger

Er planforslaget eller 
programmet omfattet af Lov 
om miljøvurdering af planer 
og programmer, bilag 1 
og/eller 2?

(§8, stk. 1, nr. 1)

X Planerne omfatter et mindre arealer på 1,6 ha ved Gl. 
Næstvedvej i Rønnede. Det primære mål med planerne er, 
at åbne mulighed for knap 30 nye tæt-lav boliger. Målet 
med Kommuneplantillægget er desuden, at udlægge et 
svært udnytteligt jordbrugsareal mellem de eksisterende 
boliger langs Gl. Næstvedvej og golfbanen til byudvikling.

Alt i alt vurderes der, at være tale om et mindre område og 
en mindre ændringer i forhold til gældende planlægning. 

Kan planforslaget eller 
programmet påvirke et 
internationalt 
beskyttelsesområde 
væsentligt?

(§8, stk. 1, nr. 2 og 3)

X Nærmeste Natura 2000 områder ligger ca. 1,5 km mod 
vest, og er habitatområdet ”Suså med Tystrup-Bavelse Sø 
og Slagmosen”. Omkring 2,7 km mod nord finder man 
habitatområdet og fuglebeskyttelsesområdet ”Sø Torup Sø 
og Ulse Sø”. 

Det vurderes, at planlægning for boligområdet ikke vil 
påvirke de nævnte Natura 2000 områder.

Fastlægger planforslaget i 
øvrigt rammer for fremtidige 
anlægstilladelser?

(§8, stk. 2, nr. 2)

X Planerne giver mulighed for at opføre knap 30 nye tæt-lav 
boliger.
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Konklusion Forslag til kommuneplantillæg nr. 21 og lokalplan nr. 1000-55 vurderes på 
baggrund af denne screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på 
miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurde-
ring af planer da:

 Området er præget af eksisterende bebyggelse og infrastruktur 
anlæg. Det kommende boligområde vil derfor ikke påvirke 
oplevelsen af det bevaringsværdige landskab og geologiske 
interesseområde negativt.

 Der stilles krav om håndtering af spildevand og forsinkelse af 
regnvand.

 Området ikke ligger indenfor Boringsnære Beskyttelsesområder 
BNBO.

Dato for MV-høringsfrist

internt

11. november 2018 

Dato for MV-høringsfrist af 
øvrige myndigheder

Det er vurderet, at der ikke er øvrige berørte myndigheder.

Titel: Lokalplan 1000-55 
og kommuneplantillæg 
nr. 21

Sagsbehandler: 
Mikael Saugstrup Nielsen

Dato: 2. november 2018

Sagsnr:
01.02.05-P15-2-18 
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1.a) Grundvands forhold X Området ligger delvis inden for et område med særlige 
drikkevandsinteresser (OSD). Området er ikke omfattet af et 
Boringsnært Beskyttelsesområde (BNBO) og ligger ikke inden for 
nitratfølsomme indvindingsoplande (NFI).

Af ”Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for 
områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande 
til almene vandforsyninger uden for disse” (nr. 1697 af 21/12/2016) 
fremgår det, at kommunen skal friholde OSD og BNBO for 
virksomhedstyper og anlæg, der medfører en væsentlig fare for 
forurening af grundvandet.

Af bekendtgørelsen fremgår det endvidere, at forbuddet ikke 
gælder arealer, der allerede er udlagt i kommuneplanen for disse 
virksomhedstyper og anlæg.

Det vurderes, at de planlagte boliger ikke vil true grundvands-
ressourcen fordi:

 - Dele af det omhandlende areal er allerede udlagt til bolig-formål i 
kommuneplan 2013.

 - Boligformål udgør ikke en væsentlig fare for forurening af 
grundvandet.

 - Området ikke ligger indenfor BNBO.

1.b) Risiko for 
grundvandsforurening

X
Se punkt 1a
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1.c) Overfladevand, 
herunder påvirkning af 
søer, vandløb og 
vådområder

X Matrikel 16a Rønnede By, V. Egede er omfattet af spildevands-
planen og er udlagt til spildevandskloakering, dvs. et afløbssystem 
hvor der kun må tilsluttes spildevand, mens grundejerne i det 
pågældende område selv må sørge for bortledning af tag- og 
overfladevand ved nedsivning eller afledning til lokale grøfter eller 
vandløb. Matrikel 5g Rønnede By, V. Egede ligger udenfor 
spildevandsplanen og vil blive udlagt til spildevandskloakering ved 
et tillæg til spildevandsplanen. Tillægget vil blive udarbejdet i en 
særskilt proces. Der vil i lokalplanens blive stillet krav om etablering 
af et regnvandsbassin til forsinkelse af regnvand.

Af ressourcemæssige hensyn er det ønskeligt at nedsive regnvand. 
Miljømyndigheden kan på nærmere givne vilkår give tilladelse til 
nedsivning af regnvand fra tage og overfladevand fra befæstede 
arealer. Tilladelsen kan som hovedregel kun gives, hvis nedsivning 
kan ske uden risiko for grundvandet, hvis det er geoteknisk muligt, 
og hvis det kan ske uden ulemper for naboer.

Der er planlagt etableret en regnvandssø indenfor lokalplanom-
rådet, hvortil regnvand fra tage og befæstede arealer ledes. Faxe 
Forsyning har oplyst, at regnvandsbassinet skal have et stuvnings-
volumen på ca. 550 m3, og derudover ca. 200 m3 til det perma-
nente vandspejl. Søen vist på kortbilag 6 er udlagt i en størrelse på 
ca. 240 m2. Den yderste stiplede ring er på ca. 1.210 m2. Det 
regnvandstekniske anlæg kan med fordel etableres som bassiner 
med forskellige dybder for at forbedre vilkårene for dyr og planter

1.d) Udledning af 
spildevand

X Se punkt 1c

2. Forurening

2.a) Jordforurening, 
jordhåndtering og flytning

X Ifølge Region Sjællands kort er der ikke registreret jordforurening 
indenfor lokalplanens område. Området ligger delvist i landzone. 
Med vedtagelse af lokalplan 1000-55 overgår lokalplanens område 
til byzone, hvorved området automatisk områdeklassificeres som 
lettere forurenet. 

Planerne vurderes ikke at betyde en øget risiko for jordforurening.

2.b) Risiko for forurening X Se punkt 2a
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2.c) Lugt X Knap 30 nye boliger vurderes ikke at betyde øgede lugt, støv eller 
lugt gener – ikke mere end hvad man kan forvente i et udlagt 
boligområde.

Boligområdet ligger minimum 225 m fra det nye erhvervsområde 
ved Sydmotorvejen i Rønnede. Lokalplanen for erhvervsområdet 
inddeler området i tre delområder. Delområdet nærmest det ny 
boligområde er udlagt til virksomheder i miljøklasse 3-4, hvor den 
anbefalede mindste afstand til boliger er 50- 100 m. Alt i alt 
vurderes det, at det nye boligområde ikke er i konflikt med 
erhvervsområdet ved Sydmotorvejen.

2. d Støv X Se punkt 2c.

2.e) Støjbelastning og 
vibrationer

X Se punkt 2c.

3. Luft

3.a) Drivhusgasser X Knap 30 nye boliger vurderes ikke at kunne betyde et øget udslip af 
drivhusgasser eller luftforurening

3.b) Luft forurening X Se punkt 3a

3.c) Andet X Se punkt 3a

4. Natur

4.a) Dyre og planteliv X Omhandlende arealer udnyttes i dag som p-plads for botilbuddet 
Gl. Næstvedvej 37 og mark i forbindelse med et hobbylandbrug. 
Området afgrænses mod nord af Gl. Næstvedvej og boliger, mod 
øst af boliger, mod syd af marker, golfbane og Ny Næstvedvej og 
endelig mod vest af boliger, marker og golfbane. 

Kommunens naturmedarbejdere har besigtiget området den 5/11-
2018 og har vurderet, at arealerne ikke er et egnet levested for 
truede dyr eller planter.

4.b) Sjældne, 
udryddelsestruede el. 
fredede dyr, planter eller 
naturtyper

X Se punkt 4a.

4.c) Internationale 
beskyttelsesområder, 
habitatområder og 
fuglebeskyttelsesområder

X Nærmeste Natura 2000 områder ligger ca. 1,5 km mod vest, og er 
habitatområdet ”Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen”. 
Omkring 2,7 km mod nord finder man habitatområdet og 
fuglebeskyttelsesområdet ”Sø Torup Sø og Ulse Sø”. 

Det vurderes, at planlægning for boligområdet ikke vil påvirke de 
nævnte Natura 2000 områder.
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4.d) Spredningskorridorer X Området ligger ikke indenfor en udlagt spredningskorridor. Se også 
punkt 4a.

4.e) Naturbeskyttelse X Der er ikke §3-beskyttede områder indenfor lokalplanensområde. 
På naboejendommen mod nordøst ligger en §3-beskyttet sø. 
Nærmeste bolig vil blive opført ca. 5 m fra søen. Lokalplanens 
anvendelser forventes ikke at påvirke søen.

4.f) Ændring i skov 
(skovrejsning, nedlæggelse 
af skov, fredskov) 

X Der er ikke skov eller skovbyggelinje indenfor lokalplanens område

4.g) Søbeskyttelseslinje 
og/eller åbeskyttelseslinje

X Der er ikke sø- eller å-beskyttelseslinjer indenfor lokalplanens 
område.

4.h) Lavbundejorder X Der er ikke lavbundsjorder indenfor lokalplanens område.

5. Kulturmiljø

5.a) Kulturhistoriske forhold 
(kulturspor, kulturmiljøer)

X Der er ikke registreret kulturhistoriske forhold indenfor 
lokalplanens område.

5.b) Fredede eller 
bevaringsværdige 
bygninger

X Der er ingen bygninger inden for lokalplanens område.

5.c) Kirker, herunder 
kirkeomgivelser og 
kirkeindsigt 

X Lokalplanområdet ligger knap 2,5 km fra nærmeste kirke i Vester 
Egede og mere end 1 km fra kirkeomgivelser.

5.d) Jordfaste og andre 
fortidsminder, Arkæologi 
(Museumsloven)

X Langs den østlige afgrænsning af lokalplanområdet, er der 
registreret et beskyttet jord-/stendige der løber nordsyd. Diget er 
beskyttet efter Museumslovens §29a. Beskyttelsen af diget 
bortfalder imidlertid når området overføres til byzone. 

Da kun en mindre del af diget overføres til byzone bør diget fortsat 
bevares i sin helhed af kulturhistoriske hensyn og der vil i 
lokalplanen blive fastsat bestemmelser om at diget ikke ændres 
uden byrådets tilladelse.

X

6. Ressourcer, affald, energi og materialestrøm

6.a) Arealforbrug X Ca. ¼ af arealet er i dag byzone udlagt til boligformål. De øvrige ¾ 
er udlagt til rekreative- eller jordbrugsformål. Arealet ligger 
omkranset af boliger mod nord og af arealer udlagt til golfbane 
mod syd. Faxe Kommune vurderer, at en udnyttelses til boligformål 
vil være en god anvendelse af et ellers svært anvendeligt restareal.

6.b) Produktion, materialer 
og råstoffer

X Der er ikke gjort særlige tiltag for at minimere forbruget af 
materialer og råstoffer. Der stilles i lokalplanen krav til, hvilke 
materialer bebyggelsen kan opføres i.
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6.c) oplag, maskiner X Der vil ikke ske opstilling i forbindelse med det færdige byggeri. I 
byggeprocessen kan der forekomme et mindre oplag af materialer 
og maskiner, det vurderes ikke at være af væsentlig gene for 
omgivelserne.

6.c) Energiforbrug/-type X De nye boliger vil blive opført i henhold til det seneste 
bygningsreglement eller bedre. Energibehovet i det nye 
boligområde vurderes derfor at blive lavt.

6.d) Affaldsmængder/-
typer

X Affaldsmængder og -typer ventes at svare til hvad der ”produceres” 
i kommunens øvrige tæt-lav boligområder. Boligerne skal ifølge 
kommunens affaldsplan benytte kommunens renovationsordning.

6.e) Vandforbrug X Området ligger inden for Rønnede Vandværks forsyningsområde. 
Planens realisering ventes ikke at medføre vandforbrug der 
overstiger, hvad man kan forvente i et udlagt boligområde.

6.f) Kemikalier, 
miljøfremmede stoffer

X Arealanvendelsen vil fortsat være til boligformål, det vurderes ikke 
at give risiko for udslip af miljøfremmede stoffer.

6.g) Råstofinteresser X Nej, der er ingen råstofinteresser indenfor lokalplanområdet.

7. Bymiljø og landskab, beskyttelseslinjer mv.

7.a) Grønne områder/åbne 
pladser

X Omhandlende arealer udnyttes i dag til parkering og mark uden 
offentlig adgang. Med planernes realisering vil der blive opført 
knap 30 boliger enten adskilt af fællesarealer eller individuelle 
haver. I den vestlige del af lokalplanområdet etableres et fælles 
grønt område, som ikke må bebygges. Her etableres en regnvands-
sø samt en legeplads for beboerne i området. 

Alt i alt vurderes det, at andelen af grønne områder og åbne 
pladser i området vil være uændret eller forøget.
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7.b) Geologiske forhold X Lokalplanområdet ligger inden for det geologiske interesseområde 
”Kalkflagernes Land” – et område der er præget af glaciotektonik, 
hvor der ses mange opskudte kalkflager. 

Landskabet kan inddeles i tre landskabsenheder, 1) et bakket 
terræn omkring Gisselfeld Gods, 2) et lavtliggende terræn nord, øst 
og vest for Vester Egede, der er en udløber af inderlavningen fra 
Holmegårds Mose, og 3) syd for et meget kuperet terræn, hvor 
Vester Egede by er anlagt på. 

Lokalplanområdet ligger i tilknytning til eksisterende bebyggelse og 
arealet er omkranset af boliger mod nord, øst og vest. Herudover 
ligger planområdet i et område der er præget af bebyggelse og 
infrastruktur anlæg – Ny Næstvedvej, Gl. Næstvedvej og 
Sydmotorvejen. 

Alt i alt vurderes det, at de kommende boliger ikke vil påvirke 
oplevelsen af det geologiske interesseområde negativt.

7.c) Landskab X Største delene af planområdet ligger i det udpegede bevaringsvær-
digt landskab Hyllede/Leestrup skovklædt dødis- og landbrugsland-
skab. Udpegningen udspringer af landskabskarakteranalysen som 
blev udarbejdet i forbindelse med Kommuneplan 2013.

Lokalplanområdet ligger i tilknytning til eksisterende bebyggelse og 
arealet er omkranset af boliger mod nord, øst og vest. Herudover 
ligger planområdet i et område der er præget af bebyggelse og 
infrastruktur anlæg – Ny Næstvedvej, Gl. Næstvedvej og 
Sydmotorvejen. 

Alt i alt vurderes det, at de kommende boliger ikke vil påvirke 
oplevelsen af det bevaringsværdige landskab negativt.

7.d) Arkitektonisk udtryk X Bebyggelsen vil som udgangspunkt blive udformet som et 
traditionelt tæt-lav boligområde med bebyggelse i én etage, 
sadeltag og i traditionelle materialer tegl og betontagsten. 
Bebyggelsen vil svare til tæt-lav boligområderne Mellemvang og 
Boldbanen som ligger øst for planområdet.

7.e) Bylivet X Den nye bebyggelse vil ligge i et område der i dag opleves som 
udkanten af Rønnede by. Bebyggelsen ligger dog kun 700 m fra 
byens handelscentrum med Rema 1000 og Meny. Samtidig ligger 
bebyggelsen tæt på byens nye erhvervsområde ved motorvejen 
samt tæt på golfbanen og Camp Adventure. Alt i alt vurderes det, 
at bebyggelsen vil bidrage positivt til byens liv.

7.f) Kystlinjen, herunder 
visuel effekt

X Lokalplanområdet ligger ikke indenfor kystnærhedszonen.

7.g) Skovbyggelinje, 
herunder visuel effekt

X Lokalplanområdet er ikke dækket af skovbyggelinje.



Screening for miljøvurdering
Lokalplan nr. 1000-55 og Kommuneplantillæg nr. 21 Endelig version 20.november 2018

Side 10 af 11

7.h) Lys og/eller refleksion X De nye boliger vil ikke medføre væsentlige lysgener for naboerne. 

7.i) Landbrugsinteresser X ¾ af arealet udnyttes i dag til hobbylandbrug. Arealet er dog 
relativt lille 1,2 ha og er omkranset af boliger mod nord og arealer 
udlagt til golfbane mod syd. Alt i alt er landbrugsinteresserne i 
området meget beskedne.

8. Trafik

8.a) Trafikbelastningen, 
trafikafvikling

X I anlægsfasen vil der være trafik med større maskiner. Herefter vil 
trafikbelastningen svare til trafikken fra andre boligområder. Det 
vurderes, at det eksisterende vejnet kan bære trafikken til det nye 
boligområde.

8.b) Sikkerhed/ tryghed X Gl. Næstvedvej er udlagt i 11 bredde med en kørebanebredde på 
ca. 5,5 m og med enkelte hastighedsdæmpende bump. Hastigheds-
begrænsningen på strækningen er 50 km/t. Trafikken for området 
ventes fordele sig dels mod vest mod Sydmotorvejen, Næstved og 
Haslev. Dels mod øst mod Rønnede, Faxe, Dalby mv.

Der er planlagt fortov på sydsiden af Gl. Næstvedvej fra Symbiosen 
frem til krydset Gl. Næstvedvej/ Vordingborgvej. Dette vil øge 
trafiksikkerheden på Gl. Næstevedvej.

Det vurderes, at det eksisterende vejnet kan bære trafikken til/fra 
det nye boligområde med knap 30 nye tæt-lav boliger.

8.c) Trafikstøj X Se punkt 9c

9. Befolkningen

9a) Rekreative 
forhold/friluftsaktiviteter

X Rønnede Golfklubs Par 3 Bane ligger ca. 120 m fra det kommende 
boligområde. Lokalplanplan 1000-21 fra 1991 åbner imidlertid 
mulighed for, at banen på sigt kan udvides op mod de kommende 
boliger på Gl. Næstvedvej. Pt. ejers disse arealer dog ikke af 
golfklubben. 

I Dansk Golf Unions sikkerhedsvejledning anbefales en 
sikkerhedsafstand på min 60 m fra spillelinjen til nabogrænser og 
yderligere afstand til bebyggelse. Anbefalingen tager udgangspunkt 
i 18 hullers golfbaner og ikke Par 3 Baner, hvor afstanden mellem 
hullerne typisk er mindre. 

Med vedtagelsen af omhandlende planer må en eventuel udvidelse 
Par 3 Banen ske under hensyn til det nye boligområde og det 
vurderes at der fortsat er gode muligheder for at udvide banen 
med minimum 50% uden, at det det overskrider de vejledende 
afstandskrav. 
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9.b) Gener som støj, lugt 
eller andre begrænsninger.

X Det vurderes, at realisering af planen ikke vil give anledning til 
gener fra støj og lugt eller andre permanente gener.

9.c) indendørs 
støjpåvirkning

X Planområdet støder op til Gl. Næstvedvej hvor hastighedsbegræns-
ningen er 50 km/t. Desuden ligger planområdet ned til 50 m fra Ny 
Næstvedvej hvor max. hastigheden er 80 km/t. Ifølge Miljøstyrel-
sens “Vejledning om støj fra veje”, skal der ved ny bebyggelse til 
støjfølsom anvendelse - eksempelvis boliger – afværges gener fra 
biltrafik som støjkilde.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres et støjhegn 
mod Gl. Næstvedvej og Ny Næstvedvej.

Overholdelse af støjgrænsen indendørs sikres via byggeriets 
udformning og materialevalg, herunder om nødvendigt anvendelse 
af støjvinduer.

Alt i alt vurderes det, at det vil være muligt, at overholde 
Miljøstyrelsens vejledende støj krav.

X

9.d) Sundhed X Det vurderes, at der ikke vil ske ændringer i forhold til 
befolkningens sundhed.

9.e) Sociale forhold X Den nye bebyggelse skal overholde bygningsreglementets 
bestemmelser i forhold til tilgængelighed med videre.

9.f) Økonomiske forhold X Realisering af planen kan medvirke til tilflytning til byen, hvilket 
vurderes at have en positiv betydning for den lokale økonomi.

9.g) Brand, eksplosion, 
giftpåvirkning eller andre 
ulykker.

X Planforslaget vurderes ikke at medføre øget risiko for brandfare, 
eksplosion eller giftpåvirkning. Det vurderes, at det færdige anlæg 
eller anlægsfasen ikke vil medføre større risiko for ulykker generelt.

10. Interessent forhold (Skal høres i processen, der kan være andre projekter i gang)

Borgere X Høres i forbindelse med udsendelse af planforslag

Andre forhold  

Sammenfatning

Skal der udarbejdes en 
egentlig miljøvurdering af 
planforslagene?

  NEJ Det vurderes at realisering af lokalplanen ikke vil have en 
væsentlig påvirkning af miljøet, hverken på enkelte parametre 
eller som samlet helhed. Der er derfor ikke anledning til at 
udarbejde en miljøvurdering af lokalplanforslaget.


