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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 lokalplan 468 og kommuneplantillæg 12 
 
Beskrivelse af planen1 
Lokalplanområdet og området som dækker kommuneplantillægget ligger i udkanten af landsbyen Kloster 
og er beliggende ud til Klostervej. Området bliver i dag anvendt til erhverv og rummer et autoværksted 
med bolig samt bygninger som tidligere blev anvendt til vandværk, som i dag anvendes til beboelse, 
værksted og lager.   

 
Der er en efterspørgsel efter boliger, lejeboliger og ferieboliger i Kloster som er beliggende 5 km fra 
Søndervig. Lokalplanen og kommuneplantillægget er udarbejdet for at kunne omdanne den eksisterende 
bebyggelse på ejendommen til boligformål. Lokalplanen og kommuneplantillægget giver mulighed for at 
opføre tæt/lav bebyggelse og for at udnytte den eksisterende bebyggelse på ejendommen til boligformål 
samt at udbygge med ferieboliger ovenpå den eksisterende bebyggelse.  

 
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 Afstanden til nærmeste internationale 
naturbeskyttelsesområde Natura 
2000 habitat Stadil Fjord er ca. 1,2 

km og der er ca. 2,0 km til nærmeste 
Natura 2000 
fuglebeskyttelsesområde. 
Derfor vurderes det, at der ikke er 
nogen form for risiko for at påvirke et 
internationalt naturområde 

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   

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. 

12 og lokalplan 467 omhandler fysisk 
planlægning og sætter rammer for 
fremtidige anlægstilladelser til 
projekter omfattet af 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) 

 

X  Nærværende kommuneplantillæg nr. 
12 og lokalplan 468 fastlægger alene 

anvendelsen af et mindre område i 
Kloster. 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) 
 
 

   

 

                                                 
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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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: Der skal etableres veje og bygninger, der ikke kan kategoriseres som 
grundvandstruende. Området vil blive tilkoblet offentlig kloak og derfor vurderes den forøgede 
udvaskning ikke at indvirke på grundvandsressourcens kvalitet og omfang.  

 

OVERFLADEVAND Lille Middel Stor Nej Positiv 

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

X     

Bemærkninger: Indenfor kommuneplanens ramme lokalplanområdet er der i dag eksisterende 
bygninger som i dag anvendes til autoværksted og tilhørende bolig samt bygninger, som 
tidligere har været anvendt til vandværk. Der kan opføres 4 boliger i form af tæt/lav byggeri. En 
del af den eksisterende bebyggelse omdannes til boliger og der kan opføres 5 ferieboliger 
ovenpå den eksisterende bebyggelse. Dermed vil en udnyttelse af arealet give en forøgelse af 
overfladevandet fra hustage, veje og parkeringspladser. Det vurderes dog ikke at være et 
problem – dels fordi, der etableres afledning af overfladevand til renseanlægget og dels fordi der 
i lokalplanen gives mulighed for etablering af regnvandsbassin.  

 

JORD Lille Middel Stor Nej Positiv 

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

   X  

Bemærkninger: Der er ingen kendt jordforurening.  
 

 

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? 

     

Bemærkninger: Der planlægges ikke for luftforurenende aktiviteter.  

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? 

     

Bemærkninger: Der planlægges ikke for aktiviteter, der giver lugtgener. 

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: Der kan forekomme støj fra autoværkstedet og der kan være trafikstøj fra 
Klostervej. Det vurderes dog, at grænseværdierne kan overholdes og at den nye planlægning ikke 
påvirker det eksisterende erhverv nord for lokalplanområdet. Derudover gives mulighed for i 
lokalplanen, at der kan opsættes støjskærm mod nord og mod Klostervej.  

 

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: Der vil blive en let øget trafikmængde når lokalplanområdet realiseres. Der er i 
forvejen trafik forbi området, da Klostervej er hovedgaden i Kloster. Klostervej vurderes at kunne 
håndtere den mindre stigning i trafikmængden. 
 

 

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: Der udlægges ikke arealer, der ikke tilsluttes til offentlig forsyning jf. lokalplanens 
bestemmelser for ibrugtagelse.  
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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: Området er i dag bebygget med bolig og erhvervsbyggeri og der er anlagt veje og 
parkeringsarealer. Derfor vurderes lokalplanen ikke at påvirke kvaliteten og omfanget af levesteder 
for planter og dyr. 

 

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 vil komme en mindre påvirkning af det eksisterende bymiljø, idet der opføres 
ny bebyggelse i form af tæt/lavt byggeri og der opføres ferieboliger ovenpå det eksisterende 
byggeri. Der vil ske en fortætning af byen og byggeriet vurderes at have en positiv indvirkning på 
bosætningen i Kloster. Der stilles i lokalplanen krav om facader i mørke dæmpede farver. 

 

BOLIG-MILJØ Lille Middel Stor Nej Positiv 

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

   X  

Bemærkninger: Der vil komme nye boliger og ferieboliger, som vil være meget lig den omgivende 
bebyggelse i form af en blanding af tæt/lavt, etagebyggeri og erhvervsbyggeri. Byggeriet vil give 
mulighed for en differentieret bosætningsform i forhold til det eksisterende boligmiljø. For at sikre 
nabo nord for lokalplanområdet mod indkig stilles krav om hegning og beplantning i skel mod nord 
og lokalplanen indeholder særlige bestemmelser for bebyggelsen, der placeres  mod nord. 

 

KULTURLIV Lille Middel Stor Nej Positiv 

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

   X  

Bemærkninger: Det eksisterende kulturliv kan blive positivt påvirket af realiseringen af lokalplanen, 
idet der vil komme flere borgere i Kloster  

 

FRITIDSLIV Lille Middel Stor Nej Positiv 

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

   X  

Bemærkninger: Det eksisterende fritidsliv kan blive positivt påvirket af realiseringen af lokalplanen, 
idet der vil komme flere borgere i Kloster 

 

KULTURARV, ARKITEKTONISK/ARKÆOLOGISK ARV Lille Middel Stor Nej   Positiv 

Indeholder planen risiko for væsentlige ændringer eller 

påvirkninger af de eksisterende forhold? 

     

Bemærkninger: Der er eksisterende bygninger i lokalplanområdet og der er etableret veje og 
parkeringsarealer. Så der vil ikke ske væsentlige ændringer eller påvirkninger af de eksisterende 
forhold.  

 

 

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

 Museet 
 Indenrigs- og boligstyrelsen 
 Brand- og Redning Midtvest 
 Politiet.  

 
Der er indkommet høringssvar fra Brand- og 

Redning Midtvest omkring tilgængelighed til 

lejlighedsbebyggelsen. Der er derfor givet plads 
til vendeareal mod sydvest i området.  

 
Samlet vurdering af screeningen 
Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemført en 

screening af lokalplanen og 
kommuneplantillægget i henhold til ovenstående 
screeningsskema. 
 
Der er en lille påvirkning af miljøet med hensyn 
til overfladevand. Den forøgede bebyggelse vil 
give en forøgelse af overfladevandet fra 

hustage, veje og parkeringspladser. Det 
vurderes dog ikke at være et problem, da 

overfladevandet afledes til renseanlæg. Efter 
separering vil overfladevandet ledes til 
forsyningens regnvandsbassin. 
 

Der kan forekomme en mindre støj-påvirkning 
fra autoværkstedet ved siden af og der kan 
komme en påvirkning med vejstøj fra Kloster-
vej. Det vurderes dog ikke at være tale om 
støjgener, der overstiger de vejledende 
grænseværdier for henholdsvis støj fra 

virksomheder og støj fra veje. Der gives med 

lokalplanen mulighed for hegning eller lignende 
mod nord i delområde I for at sikre mod 
eventuelle indkigsgener for naboen nord for 
lokalplanområdet. Denne hegning kan – såfremt 
boligejerne inden for delområde I måtte ønske 
det udføres som en støjskærm.  
 

Der vurderes dog ikke at være behov for krav 
om støjafskærmning eller krav om 
dokumentation for overholdelse af støj og 
lugtgrænser inden ibrugtagelse af ny 
bebyggelse.  
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Realiseringen af lokalplanen vil betyde en let 

øget trafikmængde. Klostervej vurderes et 

kunne håndtere dette.  
 
Der vil ske en fortætning af det eksisterende 
bymiljø. Realiseringen af lokalplanen og 
kommuneplantillægget vurderes at have en 

positiv indvirkning på bosætningen i Kloster.  
 
Konklusion på screeningen 
Med baggrund i ovenstående screening vurderes 
lokalplanen og kommuneplantillægget ikke at 
være omfattet af kravet om miljøvurdering, da 

virkeliggørelse af planerne 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 vedtagelsen og fremlæggelse 
til offentlig debat af forslag til lokalplanen og 
kommuneplantillægget. 
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