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Hvad er en screening af 

planforslag 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. 973 af 25/06/2020.  

 
§ 8 stk. 1 fastlægger, at alle fysiske planer skal 
indeholde en miljøvurdering, hvis planen 
skønnes at:  

1. være omfattet af lovens bilag 1 og 2,  

2. kunne påvirke et udpeget internationalt 
naturbeskyttelsesområde væsentligt, 

eller i øvrigt 
3. kunne få væsentlig indvirkning på 

miljøet. 
 
Hvis planer er omfattet af lovens bilag 1 og 2 og 
hvis planer samtidig fastlægger anvendelsen af 

mindre områder på lokalt plan eller alene 
indeholder mindre ændringer i sådanne planer, 
skal der ifølge lovens § 8, stk. 2, nr. 1, kun 
gennemføres 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 
benyttes 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 
miljøvurdering 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 
udarbejdes en miljøvurdering, skal beslutningen 

offentliggøres 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, 
menneskers sundhed, fauna, flora, jordbund, 
vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, 
kulturarv, 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 

miljørapporten. 
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Screening af udpegning af Hover som omdannelseslandsby 
 
Beskrivelse af planen1 
Med kommuneplantillægget udpeges Hover til omdannelseslandsby. Hover opfylder kriterierne for 
udpegning til omdannelseslandsby iht. planloven, da Hover er en by i landzonen. Hover er udvalgt på 
grund af en attraktiv placering ved Hover ådal samt smukke landskabskig med udsigt over marker. 

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

 
 

 X Nærmeste internationale 
naturbeskyttelsesområde er Natura 
2000-området ”Heder og klitter på 

Skovbjerg Bakkeø”, der ligger er ca. 
2,7 km nordvest for området.  
 
På grund af afstanden fra 
planområdet til 
naturbeskyttelsesområdet 
sammenholdt med planens karakter 

vurderes det, at realisering af planen 
ikke i sig selv, eller i forbindelse med 
andre planer og projekter, vil påvirke 
Natura 2000-områderne væsentligt. 

Kan planen beskadige eller ødelægge yngle- eller 

rasteområder i det naturlige udbredelsesområde 
for de dyrearter, der er optaget i 
habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller ødelægge 

de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets 
bilag IV, litra b) i alle livsstadier?  

 X Grundet bilag IV-dyrearternes levevis 

vurderes det, at dyrearterne ikke vil 
blive påvirket negativt som følge af 
en realisering af omdannelsen, idet 

området, som afgrænses som 
omdannelseslandsby, ikke er egnet 
levested eller fødesøgningsområde. 
Det vurderes endvidere, at en 

realisering af kommuneplantillægget 
ikke vil skade yngle- eller 
rasteområder for arter, der er 
beskyttet af Habitatdirektivets bilag 
IV. Det vurderes samlet set, at 
realisering af planerne ikke i 
væsentlig grad påvirker plante- og 

dyreliv, herunder 
spredningskorridorer og 
faunapassager.  
 

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

nr. 1 og 3 

Ja Nej Bemærkninger 

Er planen omfattet af lovens bilag 1 eller 2? 
 
 

 X Nærværende udpegning af Hover 
som omdannelseslandsby omhandler 
fysisk planlægning og sætter rammer 
for fremtidige anlægstilladelser til 
projekter.  

Hvis ja: Fastlægger planen anvendelsen af mindre 
områder på lokalt plan eller indeholder planen 
mindre ændringer i sådanne planer? (§ 8, stk. 2, 
nr. 1) 
 

   

                                                 
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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Hvis nej: Fastlægger planen rammer for 
fremtidige anlægstilladelser og kan planen 

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

X  Planforslaget fastlægger rammer for 
fremtidig anlægstilladelser. Hvorvidt 

planen kan forventes at medføre 
væsentlig indvirkning på miljøet 
vurderes nedenfor.  
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Screening af planen 
Nedenfor gennemføres en screening af planen for at vurdere, om der skal gennemføres en 
miljøvurdering 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 
grundvandsressourcens kvalitet og omfang? 

   X  

Bemærkninger:  
Afgrænsningen af Hover som omdannelseslandsby ligger uden for områder med særlige 
drikkevandsinteresser (OSD), men inden for et område med drikkevandsinteresser (OD). 
Området ligger udenfor indvindingsopland til et vandværk. Omdannelsen af Hover har ikke 
grundvandstruende karakter, og de nye planer for området giver ikke mulighed for anvendelser, 
der kan påvirke grundvand eller drikkevand anderledes end de mulige nuværende anvendelser.  
 

 

OVERFLADEVAND Lille Middel Stor Nej Positiv 

Indebærer planen risiko for væsentlig forøgelse af udledning af 
overfladevand? (fra p-arealer, udendørsproduktionsarealer, 
ect.) 

   X  

Bemærkninger:  
Omdannelsen kan medføre en forøgelse af det befæstede areal i Hover i form af øget bebyggelse 
samt befæstet areal. 
 
Med realisering af planerne vil der ikke blive tale om en væsentlig forøgelse af 
befæstelsesgraden, hvorfor der ikke forventes en væsentlig forøgelse af udledningen af 
overfladevand.  
 

 

JORD Lille Middel Stor Nej Positiv 

Er der risiko for konflikt med kendte jordforureninger i området 
eller tilstødende arealer? 

   X  

Bemærkninger:  
Der er enkelte ejendomme i Hover, som er kortlagt efter jordforureningsloven. Matr. 12ah, 12e 

og 12f, Hovedejerlavet, Hover er alle V1-kortlagt, mens matr.nr. 12z Hovedejerlavet, Hover er V2-

kortlagt.  
 

 
Jordforurening på vidensniveau 1 er markeret med blå og på vidensniveau 2 med rød. 
 
Der er ikke planlagt bebyggelse på disse ejendomme, ligesom udpegning til omdannelseslandsby 
ikke har betydning for de kortlagte ejendomme.  
 

 

LUFT Lille Middel Stor Nej Positiv 

Indebærer planen risiko for uhensigtsmæssig placering af luft-
forurenende aktiviteter? 

   X  
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Hvis der er luft-forurenende aktiviteter i området, har disse så 
indflydelse på planen? 

   X  

Bemærkninger: Formålet med at udpege Hover til omdannelseslandsby er at skabe attraktive 
bosætningsmuligheder. Der vil derfor ikke blive placeret luftforurenende aktiviteter. Det 
vurderes, at realisering af planerne ikke vil give anledning til væsentlig påvirkning i form af 
luftforurening. 
 
Der findes et større landbrug syd for Hover. Ligeledes findes et mindre landbrug i Tovstrup, og 
således inden for afgrænsningen af omdannelseslandsbyen. Der vurderes ikke at være 
luftforurenende aktiviteter fra disse, som vil have indflydelse på planerne. 
 

 

LUGTGENER Lille Middel Stor Nej Positiv 

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

   X  

Hvis der er lugtforurenende aktiviteter i området, har disse så 
indflydelse på planen? 

X     

Bemærkninger:  
Formålet med at udpege Hover til omdannelseslandsby er at skabe attraktive bosætningsmuligheder. I tilknytning til 
boliger kan der etableres lettere erhverv, der ikke giver anledning til miljøgener for de omkringboende. Der vil derfor 
ikke blive placeret lugtforurenende aktiviteter. Det vurderes, at realisering af planerne ikke vil give anledning til 
væsentlig påvirkning i form af lugtgener. 
 
I forbindelse med spredning af gylle kan planområderne påvirkes af lugtgener, da omdannelseslandsbyen Hover er 

omkranset af marker. Disse gener vurderes dog ikke at være væsentlige. De nærliggende landbrug vurderes ikke at 
påvirke med væsentlig lugt. Landbruget placeret i Tovstrup kan med dets placering midt i byen medføre en 
lugtpåvirkning i planområdet. Grundet størrelsen på landbruget vurderes der dog at være tale om en lille påvirkning. 
Ved placering af ny bebyggelse skal lugtgeneafstande ift. landbruget respekteres. Dvs., at der kan være arealer 
indenfor afgrænsningen, som ikke vil kunne udnyttes til beboelse, så længe der er landbrug på adressen. Hensynet 
varetages gennem landszonetilladelsen.  
 

STØJGENER Lille Middel Stor Nej Positiv 

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

   X  

Hvis der er støjforurenende aktiviteter i området, har disse så 

indflydelse på planen? 

   X  

Bemærkninger:  
De nye planer for området giver mulighed for anvendelser, der svarer til de nuværende 
anvendelser primært i form af øget beboelse men også etablering af mindre erhverv og 
bofællesskaber. Det vurderes samlet set, at de nye planer ikke muliggør anvendelser, der generer 
væsentlig mere støj.  
 
Der er enkelte virksomheder placeret inden for områdeafgrænsningen. Da der ikke placeres 
støjfølsom anvendelse tættere på disse end det er tilfældet i dag vurderes disse ikke at have 
betydning for planerne.  
 

 

TRANSPORT Lille Middel Stor Nej Positiv 

Indebærer planen risiko for væsentlige ændringer eller 
påvirkninger i art og mængde af transport? (Luftforurening, 
ressourceforbrug og klima) 

   X  

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

Bemærkninger:  
Da planerne ikke specifikt giver mulighed for placering af beboelse mv. kendes de fremtidige 
trafikforhold ikke. Det er dog ikke meningen med planerne, at der skal ske en væsentlig udbygning 
af Hover. Tovstrupvej og Hovervej vil blive mest belastet af trafik, da al færdsel til og fra byen vil 
foregå af disse. Der er dog tale om en mindre øgning af trafikmængden. Det vurderes derfor samlet 
set, at realisering af planerne ikke vil få væsentlig indvirkning på transport eller trafik. 
 

 

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: 
Hover og Tovstrup er delvist separatkloakeret. Nye ejendomme vil skulle tilsluttes det offentlige 
spildevandssystem. Nye områder vil blive separatkloaker. 
Spildevand ledes til Hover Rensningsanlæg.  
 

 

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 
faunapassager) 

   X  
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Bemærkninger:  
Planerne medfører ikke påvirkning af dyre- og planteliv. En række dyr og planter, der er omfattet 
af Habitatdirektivets Bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted 
inden for eller i nær tilknytning til områdeafgrænsningen. Ringkøbing-Skjern Kommune har ingen 
aktuelle registreringer af dyre- eller plantearter, der står på Habitatdirektivets Bilag IV inden for 
afgrænsningen. Området er i dag udlagt til bebyggelse og landbrugsjord og området vurderes ikke 
at indeholde særlige naturværdier. Der findes flere arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 
syd for Hover og Tovstrup på arealerne omkring Hover Å. Disse udpegninger drejer sig om 
overdrev, eng, sø og mose. Herud over er selve Hover Å beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 
3. Kommuneplantillægget giver ikke mulighed for etablering af bebyggelse på eller anden 
påvirkninger § 3-arealerne. 
 

 

 
 
Nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er Natura 2000-området ”Heder og klitter på 
Skovbjerg Bakkeø”, der ligger ca. 2,7 km nordvest for området. På grund af afstanden fra 
planområdet til naturbeskyttelsesområdet sammenholdt med planens karakter vurderes det, at 
realisering af planen ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil påvirke 
Natura 2000-områderne væsentligt. 
 
Grundet bilag IV-dyrearternes levevis vurderes det, at dyrearterne ikke vil blive påvirket negativt 
som følge af en realisering af omdannelsen, idet området, som afgrænses som 
omdannelseslandsby ikke er egnet levested eller fødesøgningsområde. Det vurderes endvidere, at 
en realisering af kommuneplantillægget ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er 
beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV. Det vurderes samlet set, at realisering af planerne ikke i 
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væsentlig grad påvirker plante- og dyreliv, herunder spredningskorridorer og faunapassager.  
 

BY-MILJØ / ÅBEN LAND Lille Middel Stor Nej Positiv 

Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller 
påvirkninger af det eksisterende bymiljø/ åben land? 

X     

Bemærkninger:  
Udpegningen som omdannelseslandsby medfører ikke i sig selv ændringer i bebyggelsen, men 
giver nye byggemuligheder inden for afgrænsningen. Det vil stadig kræve enten landzonetilladelse 
eller lokalplan, hvis byggeprojekter skal realiseres. Hvis der sker en øget bebyggelse i 
Hover/Tovstrup vil det unægtelig have indvirkning på det eksisterende bymiljø. Samtidig vil 
bebyggelse kunne blive placeret i det åbne land indenfor afgrænsningen, hvorfor der kan ske 
påvirkning af det åbne land. Afgrænsningen er dog udformet, så der sker en naturlig afgrænsning 
af byen, og der gives mulighed for etablering af ny bebyggelse i ådalen – hverken på bunden eller 
siderne.  
Da det ikke ligger i planerne, at der skal ske en stor udbygning af Hover og med baggrund af den 
foretagne afgrænsning er det vurderingen, at påvirkningen kun er lille.  
 
Hover hører under landskabskarakterområde nr. 8, Skovbjerg Bakkeø Plantagelandskab, nærmere 
bestemt underområde Hover Ådal. Hover og den nye afgrænsning ligger indenfor bevaringsværdige 
landskaber og geologiske bevaringsværdier, men uden for større sammenhængende landskaber. 
Udlæg af Hover til omdannelseslandsby er ikke i strid med de formål kommuneplanens 
retningslinjer om bevaringsværdige landskaber og geologisk bevaringsværdier tilsigter. 
 
Afgrænsningen af Hover sker uden for arealer omfattet af bygge og beskyttelseslinjer. Der vil 
således ikke kunne placeres bebyggelse inden for åbeskyttelseslinjen omkring Hover Å. Ligeledes 
omfatter afgrænsningen ikke arealer inden for skovbyggelinjen omkring Munks Plantage og 
Hoverdal Plantage.  
 

 

BOLIG-MILJØ Lille Middel Stor Nej Positiv 

Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller 
påvirkninger af det eksisterende bolig-miljø? 

X     

Bemærkninger:  
Se ovenstående om by-miljø.  
 

 

KULTURLIV Lille Middel Stor Nej Positiv 

Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller 
påvirkninger af det eksisterende kulturliv? 

    X 

Bemærkninger:  
Ved yderligere tilflytning til Hover kan planerne have en positiv indvirkning på kulturlivet. 
 

 

FRITIDSLIV Lille Middel Stor Nej Positiv 

Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller 
påvirkninger af de eksisterende fritidsliv? 

    X 

Bemærkninger:  
Ved yderligere tilflytning til Hover kan planerne have en positiv indvirkning på fritidsliv.  
 

 

KULTURARV, ARKITEKTONISK/ARKÆOLOGISK ARV Lille Middel Stor Nej   Positiv 

Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller 
påvirkninger af de eksisterende forhold? 

   X  

Bemærkninger:  
Der er placeret en nord-sydgående oldtidsvej vest for Hover. Kulturarvsarealet markeres i 
landskabet af en af de længste højrækker i Vestjylland Der er registreret omkring 200 gravhøje i 
højrækken, som kan følges over ca. 25 km fra Dejbjerg Plantage i syd nordpå gennem Sdr. Lem 
Sogn, Ølstrup Sogn, Hover Sogn til området ved Bondesgård i Torsted Sogn. Afgrænsningen af 
omdannelseslandsbyen omfatter ikke arealer indenfor kulturarvsarealet.  
 

 

 

 
Høring af berørte myndigheder 
Nedenstående vurderes at være berørte 
myndigheder foruden Ringkøbing-Skjern 
Kommune 
selv: 

 Museet 

 Brand & Redning 

 Lokale forsyningsselskaber 

 
Myndighederne har ikke haft bemærkninger. 
 
Samlet vurdering af screeningen 
Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemført en 

screening af planen i henhold til ovenstående 
screeningsskema. 
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Udpegningen som omdannelseslandsby medfører 

ikke i sig selv ændringer i bebyggelsen, men 

giver nye byggemuligheder inden for 
afgrænsningen. Der vil stadig kræves enten 
landzonetilladelse eller lokalplan, hvis 
byggeprojekter skal realiseres. Hvis der sker en 
øget bebyggelse i Hover/Tovstrup vil det 

unægtelig have indvirkning på det eksisterende 
bymiljø. Samtidig vil bebyggelse kunne blive 
placeret i det åbne land indenfor afgrænsningen, 
hvorfor der kan ske påvirkning af det åbne land. 
Da det ikke ligger i planerne, at der skal ske en 
stor udbygning af Hover er det vurderingen, at 
påvirkningen kun er lille. 

 
I forhold til den trafikale påvirkning vurderes 
det, at vejnettet omkring Hover og Tovstrup har 

kapacitet til at klare den øgede belastning, da 
stigningen er lille samtidig med, at 
trafikmængden i området er begrænset. 

 

Konklusion på screeningen 

Med baggrund i ovenstående screening vurderes 
udlægget af Hover som omdannelseslandsby 
ikke at være omfattet af kravet om 
miljøvurdering, da virkeliggørelse af planerne 
ikke vurderes at medføre væsentlige 

indvirkninger på miljøet. 
Der træffes derfor, med hjemmel i § 8, stk. 2 og 
§ 10 i lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM), 
afgørelse om, at der ikke skal foretages en 
miljøvurdering af planen efter lovens § 8, stk. 1.  
 

Offentliggørelse 
Kommunens afgørelse annonceres samtidig med 
annonceringen af kommuneplantillægget 

vedtagelse og fremlæggelse til offentlig debat.

 

 


