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Indledende screening for miljøvurdering
Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplanforslag nr. 200-26

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. 2,6 ha nord for Drosselvej i Karise. Arealet afgrænses mod nord 
af åbne marker, mod øst af en afstands-/støjzone på knap 50 m fra Køgevej, mod syd af Drosselvej og mod 
vest af ejendommen Drosselvej nr. 41. 

Af kort fra 1792 og 1804 fremgår det, at Drosselvej og Jagtvej udgør de tidligere hovedgader i Landsbyen 
Karise. På arealerne nord for Drosselvej findes i dag en enkelt gård (Drosselvej 41) som trækker tråde til 
den oprindelige landsby – Drosselvej 41. Syd for Drosselvej er der flere gamle landsbyhuse ikke mindst 
Køgevej 41 samt Drosselvej 108 og 112. I forbindelse med lokalplanens realisering vil der således være god 
mulighed for at støde på resterne af den oprindelige landsby.

I kommuneplan 2013 er hele området udlagt til jordbrugsformål. Der er derfor udarbejdet et kommune-
plantillæg nr. 22 som ændrer arealets fremtidige anvendelse fra jordbrugsformål og landzone til 
boligformål og byzone. 

Beskrivelse af planforslagene
Planerne åbner mulighed for etablering af et nyt boligområde nord for Drosselvej i den vestlige del af Karise 
ved Køgevej. Det nye boligområde indrettes som et selvstændigt boligområde, men disponeringen af 
planen sikrer samtidig, at området kan udgøre en naturlig første etape af en sammenhængende udvikling af 
arealet nord for lokalplanområdet. Lokalplanområdet er opdelt i 3 delområder:

- Delområde I udlægges til boligformål, rekreative fællesarealer, teknisk anlæg, parkering og veje.
- Delområde II udlægges til vej og sti, indenfor delområdet udlægges areal til stamvej og fællessti. 

Stamvejen skaber forbindelse til den nye boligvej i delområde I, samtidig sikres arealudlæg til mulig 
forlængelse af stamvejen mod nord.

- Delområde III udlægges til rekreative fællesarealer og tekniske anlæg. Inden for delområdet kan 
der etableres regnvandsbassin og andre tekniske anlæg.

Indenfor delområde I kan der etableres op til 11 dobbelthuse, dvs. i alt 22 boliger. Mindste grundstørrelsen 
pr. boligenhed fastsættes til 600 m² og bebyggelsesprocenten til max. 30. I lokalplanen er der lagt op til 
området udbygges med boliger med sadeltag i én etage. Facader udføres i blankmur, puds eller filtset. Tage 
udføres i tegl eller betontagsten. Boliger inden for delområde I skal udføres i samme arkitektur (herunder 
samme tagform og taghældning), farve og materialevalg.

Screening for miljøvurdering er sendt i høring sammen med udkast til planforslag – anvendelsesplanen mv. fremgår af 
lokalplanudkastet.
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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 areal på 2,6 ha nord for 
Drosselvej i Karise. Det primære mål med lokalplan 200-26 
er, at åbne mulighed for ca. 22 nye boliger i for af 
dobbelthuse.  

Målet med kommuneplantillæg 22 er, at udlægge nye 
arealer til byudvikling/ boligformål, idet store dele af de 
udlagte arealer i Karise nu er udbygget – ikke mindst med 
udbygningen af Permatopia.

Kan planforslaget eller 
programmet påvirke et 
internationalt 
beskyttelsesområde 
væsentligt?

(§8, stk. 1, nr. 2 og 3)

X Nærmeste habitatområde er Tryggevælde Ådal og Skove 
ved Vemmetofte som ligger henholdsvis 4 km nordøst og 5 
km sydøst for planområdet. 

Det vurderes at planernes realisering ikke vil påvirke 
beskyttelsesområderne

Fastlægger planforslaget i 
øvrigt rammer for fremtidige 
anlægstilladelser?

(§8, stk. 2, nr. 2)

X Planerne giver mulighed for at opføre knap 22 nye tæt-lav 
boliger/ dobbelthuse.

Konklusion Forslag til kommuneplantillæg nr. 22 og lokalplan nr. 200-26 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 
miljøvurdering af planer da:

 Området er præget af eksisterende bebyggelse og infrastruktur-
anlæg vil det kommende boligområde ikke påvirke oplevelsen af 
det geologiske interesseområde ’Tryggevælde Å’ negativt.

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

 Området ikke ligger indenfor et område med særlige drikke-
vandsinteresser (OSD), et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) 
eller et boringsnært beskyttelsesområde BNBO

Dato for MV-høringsfrist

internt

12. november 2018

Dato for MV-høringsfrist af 
øvrige myndigheder

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

Begrundelse for vurdering. 
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1. Vand

1.a) Grundvands forhold X Lokalplanområdet ligger i et område med drikkevandsinteresser 
(OD). Området ligger ikke i et nitratfølsomt indvindingsområde 
(NFI) og ikke inden for et boringsnært beskyttelsesområde BNBO.

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

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

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

- Området ikke ligger indenfor OSD, NFI eller 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 Området ligger uden for spildevandsplanen. De tilstødende områ-
der er i dag fælleskloakeret, men er i kommunens spildevandsplan 
planlagt separatkloakeret. 

Området vil enten blive udlagt til separatkloakering eller spilde-
vandskloakering ved et tillæg til spildevandsplanen. Spildevands-
tillægget udarbejdes i en særskilt proces. 

Hvis området etableres før udført kloakseparering er gennemført i 
området syd for skal området spildevandskloakeres som følger:

- Spildevand fra området tilledes fælleskloakken i Drosselvej. 
Regnvandskloakken tilledes fælleskloakken i Drosselvej via et 
bassin, således at fælleskloakken ikke overbelastes.

Hvis området etableres efter udført kloakseparering i området syd 
for skal området separatkloakeres som følger: 

- Spildevand fra området tilledes den nye spildevandskloak i 
Drosselvej. Regnvandskloakken tilledes regnvandskloakken i 
Drosselvej via et bassin, således at regnvandskloakken ikke 
overbelastes i Drosselvej.

Der er i lokalplanen stillet krav om etablering af et regnvandsbassin 
til forsinkelse af regnvand. Der er derfor planlagt etableret en 
regnvandssø indenfor lokalplanområdet, hvortil regnvand fra tage 
og befæstede arealer ledes. 

Faxe Forsyning har oplyst, at regnvandsbassinet skal have et 
stuvningsvolumen på ca. 670 m³ og derudover ca. 230 m³ til det 
permanente vandspejl. Med anlæg 6 for et rekreativt bassin som 
ikke skal indhegnes, er det minimale arealbehov derfor ca. 1.400 
m²

Delområdet III opmåles totalt til 2622 m² så arealet er stort nok til 
håndtering af regnvand.

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 i landzone. Med 
vedtagelse af lokalplan 200-26 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 22 nye boliger vurderes ikke at betyde øgede lugt, støv eller 
lugt gener – ikke mere end hvad man kan forvente i et udlagt 
boligområde. 

2. d Støv X Se punkt 2c.

2.e) Støjbelastning og 
vibrationer

X Se punkt 2c.

3. Luft

3.a) Drivhusgasser X Knap 22 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 Da lokalplanområdet er intensivt drevne landbrugsarealer, er det 
kommunens vurdering, at området ikke er 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 habitatområde er Tryggevælde Ådal og Skove ved 
Vemmetofte som ligger henholdsvis 4 km nordøst og 5 km sydøst 
for planområdet. 

Det vurderes at planernes realisering ikke vil påvirke beskyt-
telsesområderne.

4.d) Spredningskorridorer X Området ligger ikke indenfor en udlagt spredningskorridor. De nye 
boliger vil blive opført i umiddelbar tilknytning til de eksisterende 
boligområder i Karise. Endelig er arealerne omkranset af by og 
infrastruktur på alle sider.

4.e) Naturbeskyttelse X Ingen

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

X Ingen
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4.g) Søbeskyttelseslinje 
og/eller åbeskyttelseslinje

X Ingen

4.h) Lavbundejorder X Ingen

5. Kulturmiljø

5.a) Kulturhistoriske forhold 
(kulturspor, kulturmiljøer)

X Arealerne vest og syd for lokalplanområdet er udpeget som 
kulturmiljø i kommuneplan 2013, idet Drosselvej og Jagtvej udgør 
de tidligere hovedgader i Landsbyen Karise. På arealerne nord for 
Drosselvej findes i dag en enkelt gård som trækker tråde til den 
oprindelige landsby – Drosselvej 41. Syd for Drosselvej er der flere 
gamle landsbyhuse ikke mindst Køgevej 41 samt Drosselvej 108 og 
112. 

Det vurderes at planernes realisering ikke vil påvirke kulturmiljøet 
negativt.

5.b) Fredede eller 
bevaringsværdige 
bygninger

X Ejendommen Drosselvej 108 som ligger syd for lokalplanområdet er 
fredet. Det vurderes at planernes realisering ikke vil påvirke den 
fredede ejendom negativt.

5.c) Kirker, herunder 
kirkeomgivelser og 
kirkeindsigt 

X Området ligger mere end 50 m uden for kirkeindsigtslinjen. Der er 
desuden et eksisterende boligområde mellem den planlagte 
bebyggelse og kirken.



Screening for miljøvurdering
Lokalplan nr. 200-26 og Kommuneplantillæg nr. 22 20. november 2018

Side 7 af 12

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

X Der er ikke registreret fortidsminder på det berørte areal i Slots- og 
Kulturstyrelsens database Fund & Fortidsminder, men Museum 
Sydøstsjælland har kendskab til fortidsminder på selve arealet og 
der er registreret fortidsminder i nærheden:

På ældre kort kan det ses, at der har ligget bebyggelse nord for 
Drosselvej inden udskiftningen og at lokalplansområdet dækker 
over 4-5 hele gårdsanlæg. Arealet ligger desuden tæt på Karise 
Kirke og ved den gamle landsbys centrale vej. Kirken er ifølge 
skriftlige kilder opført i årene omkring 1261, men ofte findes de 
tidligste landbebyggelser – fra vikingetid og tidlige middelalder – 
tæt på kirkens område.

Der er også registreret fund og foretaget arkæologiske 
udgravninger i området omkring lokalplans-arealet, som indikerer 
aktivitet i området tilbage til oldtiden. Bl.a. er der syd for området 
udgravet bopladsspor fra ældre jernalder (sb. nr. 050304-21) samt 
fundet et hængesmykke fra vikingetid (sb. nr. 050304-40). Vest for 
området, ved engen omkring Stevns å kendes til to vejforløb fra 
henholdsvis oldtid og middelalder (sb. nr. 050304-35). (se kort 
nedenfor).

Museet vurderer derfor, at der er en meget høj risiko for, at 
påtræffe jordfaste fortidsminder ved det planlagte anlægsarbejde, 
og vil indstille at der foretages en forundersøgelse før 
anlægsarbejdet påbegyndes. Museet vil anbefale bygherren, at 
tage kontakt til museet så tidligt i planlægnings-forløbet som 
muligt, da det vil give bedst mulighed for at tilrettelægge en 
forundersøgelse og eventuel udgravning med så få gener som 
muligt for anlægsarbejdet.

En forundersøgelse har til hensigt at belyse om der findes 
fortidsminder på arealet. Hvis der findes væsentlige fortidsminder 
vil museet vurdere omfanget og bevaringsgraden. Dette kan enten 
føre til at arealet frigives til anlægsarbejde, eller at der udarbejdes 
et budget over de udgifter, der vil være forbundet med en 
udgravning. Det er bygherren der vælger om arealet udgraves eller 
friholdes for anlægsarbejde.

6. Ressourcer, affald, energi og materialestrøm
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6.a) Arealforbrug X Med udbygningen af boligområdet Permatopia Karise er der kun få 
ubebyggede grunde i Karise - færre end 15. I kommuneplan 2013 er 
der udlagt ca. 6 ha til byudvikling på arealerne vest for Karl Af Rises 
Vej.  Der har dog endnu ikke vist sig interesse for at udvikle arealet. 
Med det nye boligudlæg ved Drosselvej er det samlede boligudlæg i 
Karise på 8 ha.

Det vurderes at arealforbruget med planens realisering er 
beskedent fordi:

- udbuddet af byggegrunde i Karise er meget lille (<15)
- der alene er tale om en udbygning med 22 nye boliger
- udbygningen sker i forlængelse af de eksisterende by- og 

boligområder.

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.

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 Karise 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 til boligformål vurderes ikke at give risiko for 
udslip af miljøfremmede stoffer.

6.g) Råstofinteresser X Der er ingen råstofinteresser indenfor lokalplanområdet.

7. Bymiljø og landskab, beskyttelseslinjer mv.

7.a) Grønne områder/åbne 
pladser

X Omhandlende arealer udnyttes i dag som marker og have. Med 
lokalplanen udlægges et mindre fællesareal mod ejendommen 
Drosselvej 41. Alt i alt vurderes adgangen til grønne friarealer at 
være uændret eller øget.
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7.b) Geologiske forhold X Den østlige del af lokalplanområdet ligger inden for det geologiske 
interesseområde ”Tryggevælde Å”. Tryggevælde og Stevns Ådal er 
udpeget som regionalt geologisk interesseområde. Lokaliteten 
udgør en vigtig beskrivelse af det stevnske landskabs dannelse.

Udpegningen stammer fra regionsplanen for gl. Storstrøm Amt og 
er siden videreført i Kommuneplan 2009 og 2013.

I forbindelse med arbejdet med Kommuneplan 2013 er, der udar-
bejdet en landskabskarakteranalyse for Faxe Kommune. Her er det 
alene arealerne øst for Køgevej, der er udpeget som et bevarings-
værdigt landsskab. 

Arealerne vest for Køgevej er der imod alene udpeget som særligt 
værdifulde landbrugsområder og beskrives som et karaktersvagt 
område.

Det vurderes, at afgrænsningen af det bevaringsværdige landskab i 
landskabskarakteranalysen er mere præcis end udpegningen fra de 
tidligere regionplaner, bl.a. fordi det er på arealerne øst for 
Køgevej, at højdekurverne ligger tæt ned mod åen.

Arealerne øst og vest for Køgevej er ligeledes udpeget som et 
oplevelsesområde i Kommuneplan 2013. Af landskabskarakter-
analysen (s. 109) fremgår det ” Områderne nærmest de to ådale 
skal omvendt friholdes for skov og høj bevoksning, da det vil hindre 
udsigtsmulighederne og oplevelsen af de mere naturprægede 
landskaber (særligt omkring Stevns Å)”. 

Det vurderes, at de kommende boliger ikke vil påvirke oplevelsen af 
landskabet og det geologiske interesseområde negativt fordi:  

 udpegningen af det geologiske interesseområde er 
upræcis og burde følge Køgevej.

 planområdet omfatter et mindre areal som ligger i direkte 
tilknytning til den eksisterende by og bebyggelse. 

 ejedommen Køgevej 43 ligger allerede indenfor det 
udpegede oplevelsesområde og geologiske interes-
seområde. Afgrænsningen af planområdet følger stort set 
Køgevej 43, pga. støjzonen mod Køgevej.

7.c) Landskab X Se punkt 7b

7.d) Arkitektonisk udtryk X Bebyggelsen vil som udgangspunkt blive udformet som et 
traditionelt parcelhusområde, og vil som udgangspunk blive 
udformet som en helhed i samme byggestil, farver og materialer.

7.e) Bylivet X Boligområdet ligger i kanten af Karise 1,2 km fra skolen og 800 m 
fra bymidten og stationen. Det vurderes, at udbygningen med 22 
nye boliger vil bidrage positivt til handelsliv, foreningsliv mv.
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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.

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

7.i) Landbrugsinteresser X Der er landbrugspligt på størstedelen af arealet. Der må derfor 
foretages ændringer af eksisterende forhold, før Landbrugs-
styrelsen har godkendt at landsbrugspligten ophæves for dette 
areal. 

Lokalplanområdet støder op til ejendommen Drosselvej 41 hvor der 
i dag er et mindre hobbylandbrug med heste. På arealerne nær-
mest de nye boliger er de indrette ridebane og have. Drosselvej 41 
støder op til lokalplanens delområde II og III som henholdsvis er 
udlagt til stamvej og fællesfriareal med regnvandsbassin. Der er 
således mere end 45 m mellem ridebanen og skel mod nærmeste 
bolig. 

Det vurderes således, at de nye boliger ikke vil være i konflikt med 
hobbylandbruget på Drosselvej 41.

Herudover er der ikke registret dyrehold på de nærmeste 
ejendomme.

8. Trafik

8.a) Trafikbelastningen, 
trafikafvikling

X I anlægsfasen vil der være trafik med større maskiner. Herefter 
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 Drosselvej er på omhandlende strækning er udlagt i 9 m bredde 
med en kørebanebredde på ca. 5,5 m. Hastigheds-begrænsningen 
på strækningen er 50 km/t. 

Af hensyn til de bløde trafikanter, i det nye og de eksisterende 
boligområder, er der i lokalplanensområde reserveret areal til en 
fællessti på langs Drosselvej. Herved kan der på sigt skabes en tryg 
stiforbindelse til boligområdet og skolen vest for jernbanen. 

Det vurderes, at det eksisterende vejnet kan afvikle trafikken til/fra 
det nye boligområde sikkert.

X

8.c) Trafikstøj X Se punkt 9c
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9. Befolkningen

9a) Rekreative 
forhold/friluftsaktiviteter

X Planområdet udnyttes i dag til jordbrug og boligparcel. Med 
planernes realisering vil der blive etableret et fællesfriareal med 
regnvandsbassin samt nye stier. Det vurderes således, at andelen 
rekreative arealer vil være uændret eller evt. øget med planernes 
realisering.

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 fra 
boligområdet.

Det nye boligområde ligger ca. 350 meter fra erhvervsområdet K-E3 
(Køgevej 49 og 51). I Kommuneplan 2013 er rammeområde K-E3 
udlagt til ”Erhvervsformål herunder industri, værksted, service og 
forret-ningsvirksomhed.”. På ejendommen Køgevej 51 ligger 
virksomheden Kilroy Indbo som sælger møbler, indbo mv. På 
Køgevej 49 har tidligere ligget et maskincenter men i dag står 
lokalerne tomme.

Miljøministeriets ”Håndbog om miljø og planlægning” fra 2004 
indeholder 7 virksomhedsklasser, hvor Klasse 7 virksomheder skal 
placeres længst væk (>500 m) fra miljøfølsom anvendelse som 
boligområder. Herefter følger virksomhedsklasse 5-6 som bør 
placeres minimum 300 m fra miljøfølsom anvendelse. 

Med en mindste afstand på 350 m mellem boligområdet og 
erhvervsområdet vurderes det, at der fortsat vil være gode 
muligheder for at drive erhverv på ejendommene Køgevej 49 og 51. 

9.c) indendørs 
støjpåvirkning

X Planområdet støder op til Drosselvej hvor hastighedsbegræns-
ningen er 50 km/t. Desuden ligger planområdet ned til 50 m fra 
Køgevej hvor max. hastigheden er 60 km/t. Ifølge Miljøstyrelsens 
“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 Køgevej, hvis det viser sig nødvendigt.

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. 
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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. 


