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Hvad er en screening af planfor-

slag 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 projek-

ter (VVM), jf. LBK nr. 973 af 25/06/2020.  
 
§ 8 stk. 1 fastlægger, at alle fysiske planer skal 

indeholde en miljøvurdering, hvis planen skøn-
nes at:  

1. være omfattet af lovens bilag 1 og 2,  

2. kunne påvirke et udpeget internationalt 
naturbeskyttelsesområde væsentligt, el-
ler i øvrigt  

3. kunne få væsentlig indvirkning på miljø-

et.  
 
Hvis planer er omfattet af lovens bilag 1 og 2 og 

hvis planer samtidig fastlægger anvendelsen af 
mindre områder på lokalt plan eller alene inde-
holder mindre ændringer i sådanne planer, skal 

der ifølge lovens § 8, stk. 2, nr. 1, kun gennem-
føres en miljøvurdering, hvis de må antages at 
kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Det 
samme gælder for planer, der i øvrigt fastlægger 

rammer for fremtidige anlægstilladelser og kan 
forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet 
(§ 8, stk. 2, nr. 2). 

 
Screening  
For at fastlægge om en plan kan få væsentlig 

indvirkning på miljøet skal kommunen foretage 
en såkaldt screening jf. lovens § 8, stk. 2. De 
kriterier, der skal anvendes ved screeningen, 
fremgår af lovens bilag 3, jf. § 10. Kriterierne er 

indarbejdet i nedenstående tjekliste, som benyt-
tes ved screeningen.  
 

Høring af berørte myndigheder  
Andre myndigheder, hvis område berøres af et 
planforslag, skal høres inden kommunen kan 

afgøre, om der skal gennemføres en miljøvurde-
ring jf. lovens § 32, stk. 1, nr. 1. 
 

Samlet vurdering af screening  
Tjeklistens resultat sammenfattes i en samlet 
vurdering af, om planen må antages at kunne få 

væsentlig indvirkning på miljøet. Heri er der 
taget højde for svarene indkommet fra berørte 
myndigheder.  
 

Resulterer screeningen i, at der ikke skal udar-
bejdes en miljøvurdering, skal beslutningen of-
fentliggøres med en begrundelse for afgørelsen.  

 
Miljøvurdering  
Resulterer screeningen i, at planen må antages 

at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, 
skal planforslaget enten indeholde eller ledsages 
af en miljørapport.  
 

I miljørapporten vurderes planens sandsynlige 
væsentlige indvirkning på miljøet, herunder den 
biologiske mangfoldighed, befolkningen, menne-

skers sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, 
luft, klimatiske faktorer, materielle goder, kul-
turarv, herunder kirker og deres omgivelser, 

samt arkitektonisk og arkæologisk arv, landskab 
og det indbyrdes forhold mellem ovenstående 
faktorer.  

 

Omfattes planen af kravet om miljøvurdering, 
skal relevante myndigheder inddrages for at få 
fastlagt omfanget og detaljeringsgraden af mil-

jørapporten. 
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Screening af Lokalplan nr. 473 og Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2021-

2033 for et område til boligformål ved Nørregade, Hvide Sande. 
 
Beskrivelse af planen1 
Ejeren af ejendommen Nørregade nr. 5 i Hvide Sande har anmodet Ringkøbing-Skjern Kommune om 

udarbejdelse af plangrundlag for denne ejendom med henblik på at etablere en etageboligbebyggelse 
med op til 10 boliger i op til 3 etager til helårsbrug. 
 
Ansøger ønsker at nedrive den eksisterende bebyggelse, bestående af bolig og bodega, for herefter at 

opføre et nyt boligbyggeri i tre etager med en samlet bygningshøjde på maks. 12 meter. 
 
Projektet vil medføre en udvikling og opgradering af et centralt område i Hvide Sande. Intentionen er at 

skabe en ny bebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet. Områdets anvendelse vil være boliger i form af eta-
geboliger, og der forventes at kunne etableres ca. 10 lejligheder inden for området. 
 

Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune besluttede på mødet den 15. december 2020, at 
der kan igangsættes udarbejdelse af plangrundlag for et område til boligformål i form af etageboliger. 

 
Er der obligatorisk miljøvurderingspligt? 

I dette skema foretages en vurdering af planen/planerne i forhold til lovens § 8, stk. 1. 
 

Vurdering af planen iht. lovens § 8, stk. 1, 
nr. 2 

Ja Nej Bemærkninger 

Kan planen påvirke et internationalt naturbeskyt-

telsesområde væsentligt (§ 8, stk. 1, nr. 2) 
 

 x Store dele af Ringkøbing Fjord – be-

liggende øst for planområdet – er 
udpeget som Ramsar-, EF-
fuglebeskyttelses- og EF- habitatom-

råde. 
Afstanden til de internationale natur-
beskyttelsesområder er ca. 1,6 km. 

Planen vurderes ikke at påvirke de 

internationale naturbeskyttelsesom-
råder væsentligt, idet området er 
beliggende i byzone i nærheden af 

havn og andre virksomheder, sluse, 
veje, butikker mv., som tilsammen 
allerede medfører en del menneskeli-

ge aktiviteter og støj. 

Kan planen beskadige eller ødelægge yngle- eller 

rasteområder i det naturlige udbredelsesområde 
for de dyrearter, der er optaget i habitatdirekti-
vets bilag IV, litra a), eller ødelægge de plantear-
ter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, 

litra b) i alle livsstadier?  
 
 

 x Området anvendes i dag til byformål, 

og indeholder ikke særlige naturvær-
dier. Det er derfor kommunens vur-
dering, at der næppe er forekomster 
af de beskyttede plantearter på area-

let. Grundet bilag IV-dyrearternes 
levevis, vurderer Ringkøbing-Skjern 
Kommune, at dyrearterne ikke vil 

blive påvirket negativt som følge af 
en realisering af planerne, idet områ-
det ikke er et egnet levested eller 

fødesøgningsområde. Det er endvide-
re Ringkøbing-Skjern Kommunes 
vurdering, at en realisering af planer-
ne ikke vil skade yngle- eller raste-

områder for arter, der er beskyttet af 
Habitatdirektivets bilag IV 

Vurdering af planen iht. lovens § 8, stk. 1, Ja Nej Bemærkninger 

                                                 
1 Når der i det videre i skemaerne står planen, menes der plan i bred forstand. Det kan f.eks. både være en lokalplan, 

et kommuneplantillæg eller et varmeprojekt. 
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nr. 1 og 3 

Er planen omfattet af lovens bilag 1 eller 2? 
 

 

 x Planen er ikke omfattet af lovens 
bilag 1 eller 2. 

Hvis ja: Fastlægger planen anvendelsen af mindre 
områder på lokalt plan eller indeholder planen 

mindre ændringer i sådanne planer? (§ 8, stk. 2, 

nr. 1) 
 

   

Hvis nej: Fastlægger planen rammer for fremtidi-
ge anlægstilladelser og kan planen forventes at få 

væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 
2) 

x  Planforslaget fastlægger rammer for 
fremtidige anlægstilladelser. Hvorvidt 

planen kan forventes at medføre væ-
sentlig indvirkning på miljøet, vurde-
res nedenfor. 

 

 
Screening af planen 

Nedenfor gennemføres en screening af planen for at vurdere, om der skal gennemføres en miljøvurde-
ring i henhold til lovens § 8, stk. 2. 

 

 

Har planen væsentlig indvirkning på miljøet? JA NEJ POS 

Risikovurdering Lille Middel Stor Nej Positiv 

GRUNDVAND      

Indebærer planen risiko for indvirkninger på grundvandsres-

sourcens kvalitet og omfang? 

   x  

Bemærkninger: Lokalplanområdet ligger udenfor områder med drikkevandsinteresser (OD) og 

særlige drikkevandsinteresser (OSD), følsomme indvindingsopblande (FI) og indsatsområder 

(IO). Lokalplanen muliggør bebyggelse, hvor eksisterende bebyggelse er. 

 

 

OVERFLADEVAND Lille Middel Stor Nej Positiv 

Indebærer planen risiko for væsentlig forøgelse af udledning af 

overfladevand? (fra p-arealer, udendørsproduktionsarealer, 

ect.) 

x     

Bemærkninger: Parkeringsarealer- og manøvrearealer udføres med fast belægning, hvilket kan 

give en mindre forøgelse af udledning af overfladevand i forhold til eksisterende forhold. Over-

fladevand ledes til offentlig kloak. 

 

 

JORD Lille Middel Stor Nej Positiv 

Er der risiko for konflikt med kendte jordforureninger i området 

eller tilstødende arealer? 

x     

Bemærkninger: Hele planområdet er beliggende indenfor områdeklassificeringen og der skal 

derfor foretages anmeldelse af jordflytning, jf. jordflytningsreglerne. Der er ingen kendte jord-

forureninger i området. 

 

 

 

LUFT Lille Middel Stor Nej Positiv 

Indebærer planen risiko for uhensigtsmæssig placering af luft-

forurenende aktiviteter? 

   x  

Hvis der er luft-forurenende aktiviteter i området, har disse så 

indflydelse på planen? 

   x  

Bemærkninger: Lokalplanen åbner ikke mulighed for luftforurenede aktiviteter, og der vurderes 

ikke at være luftforurenende aktiviteter i nærområdet. 

 

 

LUGT-GENER Lille Middel Stor Nej Positiv 

Indebærer planen risiko for en uhensigtsmæssig placering af lugt-

forurenende aktiviteter? 

   x  

Hvis der er lugt-forurenende aktiviteter i området, har disse så 

indflydelse på planen? 

   x  

Bemærkninger: Lokalplanen åbner ikke mulighed for lugtforurenede aktiviteter, og der vurderes ikke at være lugt-

forurenende aktiviteter i nærområdet. 

 

STØJ-GENER Lille Middel Stor Nej Positiv 

Indebærer planen risiko for en uhensigtsmæssig placering af støj-    x  
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forurenende aktiviteter? 

Hvis der er støjforurenende aktiviteter i området, har disse så 

indflydelse på planen? 

x     

Bemærkninger: Planerne åbner ikke mulighed for støjforurenede aktiviteter. 

 

Støj fra virksomheder 

Planområdet udlægges til støjfølsom anvendelse i form af boliger. Hvis et område anvendes til 

støjfølsom anvendelse, kan anvendelsen begrænse omkringliggende virksomheders udfoldelsesmu-

ligheder, idet miljøstyrelsens vejledende støjkrav skal overholdes. 

 

Området anvendes allerede i dag til boligformål. Som følge heraf vurderes det, at planernes reali-

sering ikke vil begrænse omkringliggende virksomheder mere end tilfældet er i dag. 

 

COWI har udarbejdet en støjredegørelse vedr. virksomhedsstøj for et nærliggende projekt ved 

Langsand. Langsand-projektet ligger nærmere de støjende virksomheder end nærværende lokal-

planområde. Ved sammenligning af oplysningerne i støjredegørelsen af 11.04.2017 for Langsand-

projektet vurderes det sandsynligt, at miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for boligformål er 

overholdt inden for dette nye planområde. 

 

Støjniveauet inden for lokalplanområdet vil således ligge på et acceptabelt niveau i forhold til om-

rådets fremtidige anvendelse til boligformål. 

Dette ligger ligeledes i tråd med kommunes egen udpegning af støjbelastede arealer i Kommune-

plan 2021 - 2033. Nørregade 5 er ikke omfattet af denne udpegning. 

 

 

Støj fra skydebane 

Ca. 800 meter øst for lokalplanområdet ligger en flugtskydebane på Langsand. COWI har i forbin-

delse med lokalplanlægning for centerområde Langsand-projektet udarbejdet en støjredegørelse 

dateret 11.04.2017. Støjredegørelsen viste, at støjgrænseværdierne vil være overholdt ved ferie-

boligerne såfremt der sker en mindre ændring af skydetider på skydebanen. De planlagte ferieboli-

ger på Langsand ligger væsentlig tættere på skydebanen end dette nye lokalplanområde, hvorfor 

det på baggrund af støjredegørelsens resultater vurderes, at støjniveauet også vil være acceptabelt 

inden for dette nye lokalplanområde. 

 

Trafikstøj 

Der er udarbejdet en støjrapport for støj fra vejtrafik på Nørregade. Det kan konkluderes at græn-

seværdien for vejtrafikstøj, Lden ≤ 58 dB overskrides på hele den nordlige, østlige og sydlige faca-

de. Vejtrafikstøjniveauet på vestfacaden ligger under 58 dB og dermed overholdes grænseværdien. 

Vejtrafikstøjniveauet på udendørs arealer øst for bygningen overskrider grænseværdien og kan 

dermed ikke tælles med som ”primære udendørs opholdsarealer”. Derimod overholder alle uden-

dørs arealer vest for bebyggelsen grænseværdien og kan dermed indgå som en del af de primære 

udendørs opholdsarealer. 

Derimod overholder alle udendørs arealer vest for bygningen grænseværdien og kan dermed be-

nyttes til udendørs ophold. 

Støjen ved altaner mod nord, øst og syd vil være belastet med støjniveauer over den vejledende 

støjgrænse for opholdsarealer ved boliger, hvis der ikke foretages støjafskærmning. Støjrapporten 

kan ses som bilag 6. 

 

Idet støjen mod boligernes facader overskrider den vejledende støjgrænse, kan en overholdelse af 

de indendørs støjgrænser kunne overholdes ved hensigtsmæssig dimensionering af facadeelemen-

ternes lydisolation. 

 

Lokalplanen fastsætter bestemmelser som sikrer, at udformningen af boligens facader skal sikre, at 

det indendørs støjniveau i mindst ét sove- og opholdsrum i hver bolig med åbent vindue/altandør 

på facade ikke overstiger Lden 46 dB. Det indendørs støjniveau med lukkede vinduer må ikke over-

stige Lden 33 dB jf. Bygningsreglementet. Det konstante udendørs støjniveau, som vejtrafikstøj 

påfører på de primære udendørs opholdsarealer, må ikke overstige Lden 58 dB. 

 

 

 

 

TRANSPORT Lille Middel Stor Nej Positiv 

Indebærer planen risiko for væsentlige ændringer eller påvirknin-

ger i art og mængde af transport? (Luftforurening, ressourcefor-

brug og klima) 

x     

Har art og mængde af transport i området betydning for planen? x     

Bemærkninger: Området er i dag bebygget med én bolig og et erhverv. Planerne åbner mulighed 

for etablering af op til 10 boliger. En realisering af planerne vurderes ikke at medføre en væsentlig 

stigning af trafikken på - ej heller trafikstøjen fra - Nørregade. Den fysiske udstrækning af forøgel-

sen i trafikken vurderes at være meget begrænset. 
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FORSYNING Lille Middel Stor Nej Positiv 

Indeholder planen risiko for at udlægge et område uden miljørigtig 

forsyning af el, varme, vand og kloak? 

   x  

Bemærkninger:  

 

Opvarmning  

Lokalplanområdet ligger inden for Hvide Sande Fjernvarmes forsyningsområde og der er derfor 

mulighed for fjernvarme. 

 

Vandforsyning 

Bebyggelsen skal tilsluttes den almene vandforsyning. Planområdet ligger inden for Ringkøbing-

Skjern Forsynings forsyningsområde og den fremtidige vandforsyning skal aftales i dialog med 

Ringkøbing Skjern Forsyning. 

 

Kloakering 

Lokalplanområdet er fælleskloakeret. Lokalplanområdet er omfattet af kloakområde HS03d, som er 

planlagt separatkloakeret. Bebyggelsen bør derfor forberedes til separatkloakering. Det vil derfor 

ikke være nødvendigt med et tillæg til Spildevandsplanen for at sikre kloakforsyningen i området. 

 

 

DYRE OG PLANTELIV Lille Middel Stor Nej Positiv 

Indeholder planen risiko for ændringer i kvaliteten og omfanget af 

levesteder for planter og dyr? (ex. spredningskorridorer og fauna-

passager) 

   x  

Bemærkninger: Området anvendes i dag til byformål, og indeholder ikke særlige naturværdier. Det 

er ikke registreret og der forventes næppe er forekomster af de beskyttede plantearter på arealet. 

Det er endvidere Ringkøbing-Skjern Kommunes vurdering, at en realisering af planerne ikke vil 

skade yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV 

 

BY-MILJØ / ÅBEN LAND Lille Middel Stor Nej Positiv 

Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller påvirknin-

ger af det eksisterende bymiljø/ åben land? 

x     

Bemærkninger: Planområdet ligger inden for den kystnære del af byzonen. Ny bebyggelse vil blive 

opført i sorte og grå nuancer eller i materialernes naturlige farve, for at gøre bebyggelsen så dis-

kret som muligt i forhold til fjordkysten. Byggeriet vil ikke have en højere højde end bygningerne 

på Hvide Sande Hallen vest for planområdet. Det vurderes, at den planlagte bebyggelses påvirk-

ning af fjord-kysten volumenmæssigt vil være mindre dominerende i fjordkystlandskabet i forhold 

til Hvide Sande Hallen. 

 

Det vurderes endvidere, at ny bebyggelse i planområdet ikke vil påvirke vestkysten væsentlig, 

grundet afstanden på ca. 1,2 km til kysten, og grundet nærområdets eksisterende bebyggelse med 

samme højde. 

 

Planerne er i tråd med kommuneplanens intention om at fremme en fortætning af byen, og - som 

følge heraf - at Hvides Sandes byprofil skal have større vægt på at bygge i tre til fire etager, jf. 

kommuneplanens hovedstruktur om byvækst og byudvikling. Det vurderes, at der med etablering 

af etageboliger i 3 etager ikke vil ske en væsentlig ændring af bymiljøet, idet nærområdet allerede 

er bebygget med boliger i op til 2 etager og som følge af nærmiljøets blandede karakter. Det vur-

deres ligeledes, at bebyggelsen i 3 etager fint kan træde ind i gadebilledet, selvom den er højere 

end de nærmeste omkringliggende bygninger. Det skyldes dels der langs Nørregade findes anden, 

højere bebyggelse, herunder skolen og den kommende etagebebyggelse i tre etager på Nørregade 

24-32. Og dertil ville bebyggelsens blive placeret foran det langt højere terræn med Hvide Sande 

Hallen og ved siden af byens højeste punkt, Troldbjerg. Endelig er bebyggelsens facader forskudt 

mod Nørregade, så oplevelsen af bebyggelsens størrelse brydes op i mindre dele, hvilket får skala-

springet fra de mindre nabobebyggelser til etagebyggeriet til at fremstå knap så stort. 

Der vil ske en fortætning af området (fra 1 bolig til 10 boliger), hvilket vil kunne medføre mere liv 

og en mere intensiv udnyttelse af området. Fortætningen er i overensstemmelse med overordnet 

planlægning for Hvide Sande. 

 

På baggrund af ovenstående vurderes det, at byggeriet ikke vil påvirke hverken fjordkystlandska-

bet eller bymiljøet i væsentlig grad.  

 

 

BOLIG-MILJØ Lille Middel Stor Nej Positiv 

Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller påvirknin-

ger af det eksisterende bolig-miljø? 

    x 

Bemærkninger: Nærområdet er allerede bebygget med boliger (enfamiliehuse) i op til 2 etager. Det 

vurderes, at der med etablering af etageboliger i 3 etager ikke vil ske en væsentlig ændring af 

boligmiljøet. Der vil dog ske en mindre fortætning af området (fra 1 boliger til 10 boliger), hvilket 
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vil kunne medføre mere liv i området. 

 

Der er udarbejdet skyggediagrammer, der viser hvordan bebyggelsen kaster skygger kl. 10 og 15 

ved jævndøgn og sommersolhverv. Alle skyggediagrammerne kan ses i kortbilag 5. 

 

Skyggediagrammerne viser, at skyggepåvirkningen på nærmeste boligbebyggelser vil være be-

grænset, og primært påvirke parkeringspladsen og egne fællesarealer i sommerhalvåret. 

 

Skyggepåvirkning til den nærmeste bebyggelse vil være meget begrænset, da der er indkørsel og 

vej langs skel mod syd og nord hos nabobebyggelser. 

 

I vinterhalvåret vil skyggepåvirkningen ikke være væsentlig større i forhold til eksisterende forhold. 

 

KULTURLIV Lille Middel Stor Nej Positiv 

Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller påvirknin-

ger af det eksisterende kulturliv? 

   x  

Bemærkninger: Planerne indeholder ikke tiltag vedr. kulturliv. 

 

 

FRITIDSLIV Lille Middel Stor Nej Positiv 

Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller påvirknin-

ger af de eksisterende fritidsliv? 

   x  

Bemærkninger: Planerne indeholder ikke tiltag vedr. fritidsliv. 

 

 

KULTURARV, ARKITEKTONISK/ARKÆOLOGISK ARV Lille Middel Stor Nej   Positiv 

Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller påvirknin-

ger af de eksisterende forhold? 

x     

Bemærkninger:  

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2017-2029 udpeget som et område med geologiske beva-

ringsværdier i form af nationalt kystlandskab (Holmsland Klit – Ringkøbing Fjord). Kommunepla-

nens retningslinje for Holmsland Klit – Ringkøbing Fjord fastsætter, at det skal sikres, at de naturli-

ge kyst- og vandløbsdynamiske processer i videst muligt omfang kan forløbe frit, og at de geologi-

ske landskabsformer fremtræder åbent. Det vurderes, at idet ny bebyggelse opføres i et område, 

der allerede er bebygget og ligger nær bebyggelse i en tilsvarende højde, vil den planlagte bebyg-

gelse ikke være i strid med kommuneplanens retningslinje. 

 

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2021-2033 udpeget som et område med bevaringsværdigt 

landskab. Kommuneplanens retningslinje for bevaringsværdige landskaber fastsætter, at landska-

belige værdier i disse områder tillægges særlig stor vægt, hvorfor ønsker om etablering af byggeri 

og anlæg samt ændringer af arealanvendelse, der kan forringe landskabets karakter, skal vurderes 

med udgangspunkt i landskabets særkende. Det vurderes, at idet ny bebyggelse opføres i 

mørke farver i et område, der allerede er bebygget og ligger nær bebyggelse i en tilsvarende høj-

de, vil den planlagte bebyggelse ikke være i strid med kommuneplanens retningslinje. 

 

 

 

 
Høring af berørte myndigheder 
Nedenstående vurderes at være berørte myn-

digheder foruden Ringkøbing-Skjern Kommune 
selv: 

 Midt- og Vestjyllands Politi 

 Forsyning  

 
 
Samlet vurdering af screeningen 
Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemført en 

screening af planen i henhold til ovenstående 
screeningsskema. 
 
Generelt knytter de mulige negative konsekven-

ser af planernes realisering knytter sig hoved-
sagligt til mindre forøgelse af overfladevand som 
følge af en forøgelse af befæstede arealer inden 

for området, lille risiko for støj fra eksisterende 
virksomheder og skydebane nær planområdet 
og lille risiko for støj fra trafikken på Nørregade, 

som løses med byggeteknisk. 

  
Parkeringsarealer og manøvrearealer udføres 

med fast belægning, hvilket kan give en mindre 
forøgelse af udledning af overfladevand i forhold 
til de eksisterende forhold. Overfladevand ledes 

til offentlig kloak. 
 
Området udlægges til støjfølsom anvendelse i 
form af boliger. I lokalplanområdets nærhed 

ligger flere kilder, der kan give anledning til 
støjgener. Niveauet for støj fra omkringliggende 
virksomheder og skydebane vurderes at ligge på 

et acceptabelt niveau i forhold til områdets eksi-
sterende og fremtidige anvendelse til boligfor-
mål. Det vurderes desuden, at lokalplanens rea-

lisering ikke vil begrænse omkringliggende virk-
somheder mere end tilfældet er i dag, idet om-

rådet allerede i dag anvendes til boligformål. 
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Området er i dag bebygget med én bolig og ét 
erhverv. Lokalplanen åbner mulighed for etable-

ring af op til 10 boliger. Projektet vurderes ikke 
at medføre en væsentlig stigning af trafikken og 
dermed trafikstøjen fra Nørregade. Den fysiske 
udstrækning af forøgelsen vurderes dog at være 

meget begrænset. 

 
Planområdet ligger inden for den kystnære del af 

byzonen og er desuden udpeget som et område 
med geologiske bevaringsværdier samt som 
bevaringsværdigt landskab. Det vurderes, at 

planerne ikke vil påvirke fjordkystlandskabet 
væsentligt som følge af, at området allerede er 
bebygget, og at ændringen af bygningshøjden 
inden for området set fra Nørregade, når man 

følger vejens forløb, være en acceptabel påvirk-
ning, da bebyggelsen ikke skiller sig ud i forhold 
til eksisterende bebyggelse langs vejen, idet 

området ligger nær eksisterende bygninger i 
samme højde ved Nørregade. Der fastsættes 
derudover bestemmelser for materialer og farver 

på facader og tage, samt tagets udformning for 
at sikre indpasning med landskabet, og fjordfi-
skermiljøets eksisterende bebyggelse. 
 

De positive konsekvenser af planens realisering 
knytter sig til, at by- og boligmiljø påvirkes posi-

tivt, idet området fortættes med ny bebyggelse 
af høj arkitektonisk kvalitet. Projektet forventes 

at bidrage til en mere intensiv udnyttelse og 
give liv til bymidten og de omkringliggende hav-
nemiljøer. 
 

 

 
 

Konklusion på screeningen 
Med baggrund i ovenstående screening vurderes 
planerne ikke at være omfattet af kravet om 

miljøvurdering, da virkeliggørelse af planerne 
vurderes ikke at medføre væsentlig indvirknin-
ger på miljøet. 
 

Der træffes derfor med hjemmel i § 8, stk. 2 og 
§ 10 i lov om miljøvurdering af planer og pro-
grammer og af konkrete projekter (VVM) afgø-

relse om, at der ikke skal foretages en miljøvur-
dering af planen efter lovens § 8, stk. 1.  
 

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

 

 


