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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 Forslag til 

Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2021-2033,  
for et område til Rekreativt område ved Ahler Gårde Plantage, Borris 

Østerland 
 
Beskrivelse af planen1 
Formålet med dette kommuneplantillæg er, at planområdet kan anvendes til rekreative formål, herunder 
Put and Take fiskesøer med tilhørende faciliteter.  

 
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 Kommuneplantillæg nr. 19 er 

tilstødende habitatområdet Skjern Å. 
De aktiviteter, som områdets 

udnyttelse medfører, samt aktiviteten 
af gående til og fra Skjern Å og 
aktivitet fra kanoophalingspladsen og 
shelterpladsen, forventes ikke at 
kunne påvirke arter og naturtyper i 
habitatområdet Skjern Å. Typen af 
aktivitet i rammeområderne er en 

fortsættelse af nuværende 
aktiviteter. 

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 Det vurderes at udnyttelse af 
rammebestemmelserne i 
kommuneplantillæg nr. 19 ikke 

påvirker bilag IV-arter og deres 
yngle- og rasteområder i 

rammeområderne og Skjern Å. 
Rammerne indeholder bestemmelser 
om at gamle løvtræer skal bevares 
for at beskytte evt. levesteder for 
flagermus. 

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 kommuneplantillæg nr. 
19 omhandler fysisk planlægning og 

sætter rammer for fremtidige 
anlægstilladelser til projekter 
omfattet af bilag 1 eller 2. 
 
Bilag 2,  
Pkt. 1, f) Intensiv fiskeopdræt 

Pkt. 12, e) Forlystelsesparker og lign. 

Pkt. 13, a) Ændringer eller udvidelser 
af projekter i bilag 1 eller 
nærværende bilag, som allerede er 
godkendt, er udført eller er ved at 
blive udført, når de kan have 
væsentlige skadelige indvirkninger på 
miljøet (ændring eller udvidelse, som 

ikke er omfattet af bilag 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 ja: Fastlægger planen anvendelsen af mindre 
områder på lokalt plan eller indeholder planen 

mindre ændringer i sådanne planer? (§ 8, stk. 2, 
nr. 1) 
 

x  Nærværende kommuneplantillæg nr. 
19 fastlægger alene anvendelsen af 

et mindre område ved Ahler Gårde 
Plantage, Borris Østerland.  
Der vurderes derfor at være tale om 
en plan på lokalt niveau, hvorfor der 

skal gennemføres screening. Denne 
fremgår nedenfor  

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

 
 

 x Rammerne giver mulighed for at 
opføre ny servicebygning i forbindelse 
med parkeringsareal på nordsiden af 
Arnborgvej. Mellem Arnborgvej og 

Skjern Å giver rammerne mulighed 
for at bevare eksisterende bygninger 
men ikke at opføre nye. 
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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: Planen indeholder ikke rammer, der ændrer på eksisterende forhold   

OVERFLADEVAND Lille Middel Stor Nej Positiv 

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

   x  

Bemærkninger: Planen indeholder ikke rammer, der ændrer på eksisterende forhold 
 

 

JORD Lille Middel Stor Nej Positiv 

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

   x  

Bemærkninger: Der findes ingen registreret jordforurening 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: Planen indeholder ikke rammer for udnyttelse der kan give luftforurening. Der 
findes ikke luftforurenende aktiviteter i området 
 

 

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: Planen indeholder ikke rammer for udnyttelse der kan give lugtforurening. Der findes ikke 
lugtforurenende aktiviteter i området 
 

STØJ-GENER 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:  
Planen indeholder ikke rammer for udnyttelse der kan give støjforurening. Der findes ikke 

støjforurenende aktiviteter i området.  
 
Området ligger inden for støjkonsekvenszone fra militæret og der befinder sig støjende aktivitet i 
området. 

 

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: Planen indeholder ikke rammer, der ændrer på eksisterende forhold   

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: Planen indeholder ikke rammer, der ændrer på eksisterende forhold 
 

 

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  

Bemærkninger: Planen indeholder ikke rammer, der ændrer på eksisterende forhold   
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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: der sker en ændring i anvendelse i planmæssige aspekt men fysisk sker der ikke 
en ændring, eksisterende forhold forsætter – dermed en lille påvirkningen. 
. 

 

BOLIG-MILJØ Lille Middel Stor Nej Positiv 

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

   x  

Bemærkninger: Planen indeholder ikke rammer, der ændrer på eksisterende forhold 
 

 

KULTURLIV Lille Middel Stor Nej Positiv 

Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller 

påvirkninger af det eksisterende kulturliv? 

   x  

Bemærkninger: Planen indeholder ikke rammer, der ændrer på eksisterende forhold. Aktiviteten i 
planområdet er fritidsliv/naturaktivitet 
 

 

FRITIDSLIV Lille Middel Stor Nej Positiv 

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

   x  

Bemærkninger: Udnyttelsen som natur/fritidsaktivitet er en videreførelse af en eksisterende 
udnyttelse, som har fundet sted siden 2013 

 

KULTURARV, ARKITEKTONISK/ARKÆOLOGISK ARV Lille Middel Stor Nej   Positiv 

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

   x  

Bemærkninger: Planen indeholder ikke rammer, der ændrer på eksisterende forhold   

 

 
Høring af berørte myndigheder 
 
Nedenstående vurderes at være berørte myndigheder: 

 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse 

 Arkæologi Vestjylland 
 Slots- og Kulturstyrelsen 

 Naturstyrelsen  
 Miljøstyrelsen 

 
Derudover Danmark naturfredningsforening (DN). 

 
I høringen indkom der bemærkninger vedr. følgende forhold:    
Forsvaret gjorde opmærksom på støjkonsekvenszonen, og anmodede om at dette fremgår af screeningen  
 
Danmarks Naturfredningsforening har bemærkninger vedr. at to søer ikke må anvendes til Put&take, 
bevaring af beplantning og placering af bygninger indenfor åbeskyttelseslinje.  
  
Bemærkninger er indarbejdet under følgende emner i ovenstående screeningsskema samt i planen ved 

følgende vilkår: Forsvarets bemærkning har medført ændring i støjgener ved tilføjelse af støjfølsom 

anvendelse i tillægget. Andre bemærkninger har ikke medført ændring i plangrundlaget. 
 
Samlet vurdering af screeningen 
Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemført en screening af planen i henhold til ovenstående 
screeningsskema. 
 

Påvirkningen af miljøet er meget minimal og ændres ikke gennem planens realisering. 
Gennem kommuneplantillæggets rammebestemmelser tages hånd om at påvirkninger af miljøet ikke 
øges. Påvirkning af arealerne ved Skjern Å sikres uændret ved kommuneplantillæggets 
rammebestemmelser. 
 
De to rammeområder 00rf198 og 00rf199 indeholder i dag dels en Put&take virksomhed med søer hvor 

der fiskes fra med tilhørende servicebygning med toilet. 
Mellem Arnborgvej og Skjern Å ned mod Skjern Å findes desuden en shelterplads og kanoophalingsplads. 



 

7 

I Rammebestemmelserne for området mellem Arnborgvej og Skjern Å må ny bebyggelse ikke opføres. 

Kun det eksisterende må bevares. 

For området nord for Arnborgvej tillader rammebestemmelserne at der på et tidspunkt opføres en ny 
servicebygning i forbindelse med parkeringsområdet for at mindske påvirkningen af områdets natur. 
 
 
Konklusion på screeningen 

 
Med baggrund i ovenstående screening vurderes tillæg nr. 19 til kommuneplan 2021-2033 ikke at være 
omfattet af kravet om miljøvurdering, da virkeliggørelse af kommuneplantillægget vurderes ikke 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 planforslagenes vedtagelse og 
fremlæggelse til offentlig debat. 


