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For planer omfattet af miljøvurderingslovens1 §8 stk. 1 nr. 1, der kan få en væsentlig indvirken på miljøet, 
skal den offentlige myndighed foretage en miljøvurdering.  
Miljøvurderingen skal foretages, hvis planen giver mulighed for anlægsprojekter, der er omfattet af lovens 
bilag 1 eller 2, eller hvis området er beliggende inden for, eller i nærheden af, et internationalt 
naturbeskyttelsesområde og påvirker dette væsentligt. 
 
Indledende screening 
Der er for en række planer pligt til at foretage en miljøvurdering, mens der for mindre områder på lokalt plan 
eller mindre ændringer i planer først skal foretages en screening, for at finde ud af, om planen kan have en 
væsentlig indvirkning på miljøet, og derfor skal miljøvurderes. Screeningen gennemgår en række kriterier (fra 
bilag 3 i miljøvurderingsloven) til bestemmelse af den sandsynlige betydning af planen indvirkning på miljøet. 
Formålet er at gennemgå, hvorvidt planen påvirker den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers 
sundhed, fauna, flora, jordbund, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, kulturarv, herunder 
arkitektonisk og arkæologisk arv, landskab og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer. 
Er ingen af disse to betingelser opfyldt, skal det vurderes, om planen kan få en væsentlig indvirkning på 
miljøet i det hele taget. Myndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt planer efter § 8, stk. 2, er omfattet af 
kravet om miljøvurdering. Ved afgørelsen skal myndigheden inddrage de relevante kriterier i bilag 3 og 
resultaterne af høringerne efter § 32. 
 
Planens indvirkning på miljøet – den egentlige screening 
Kriterierne fra bilag 3 er opstillet på en tjekliste. Tjeklisten omfatter de parametre, der skal tages i betragtning 
ved screeningen af miljøpåvirkningerne. Ved afkrydsning foretages for hver enkel parameter en kvalitativ 
vurdering af planernes indvirkning på den pågældende miljøparameter. For hver enkelt miljøparameter 
henføres miljøpåvirkningen til én af tre forskellige muligheder: 
– Ej relevant: Hvis koblingen mellem miljøparameter og en miljøpåvirkning af denne ikke giver mening. 
F.eks. er miljøparameteren ”Skovrejsning” ikke relevant i en plan, hvor der skal opføres en bygning midt i en 
bymidte. 
– Ej væsentlig: Hvis der er en indvirkning på miljøparameteren, men denne vurderes at være af mindre 
betydning eller helt ubetydelig. 
– Væsentlig: Hvis der er en indvirkning på miljøparameteren, der vurderes at være væsentlig.  
 
Ved udfyldelse af tjeklisten stilles det overordnede spørgsmål: Hvilke konsekvenser får planens 
gennemførelse for de enkelte parametre, både i og uden for planområdet. For hver parameter med 
indvirkning er der plads til at beskrive disse nærmere mht. til eks.: 
– Om indvirkningen er positiv eller negativ sammenlignet med hvis planen ikke gennemføres? 
– Hvordan indvirkningen kan forebygges/undgås/begrænses eller sikres/understøttes/forstærkes. 
– Henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, eksempelvis andre planer, lovgivning mv. 
– Begrundelse for vurdering. 
– Indvirkningernes indbyrdes forhold og kumulative karakter. 
– Indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet. 
 
På baggrund af screeningen afgøres det, om der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Dette sker, hvis 
det vurderes, at planen har en så væsentlig miljøpåvirkning, at der bør foretages en mere tilbundsgående 
miljøvurdering. Ved beslutning af, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering, indgår tjeklisten som 
argumentation herfor, og bruges som dokumentation. 
Det er kommunen, der efter en indledende høring af berørte myndigheder, træffer endelig beslutning om der 
skal laves en miljøvurdering på grundlag af selve screeningen. 
 
Miljøvurdering 
I henhold til Miljøvurderingsloven1 skal der laves miljøvurdering af planer, der kan få væsentlig indvirkning på 
miljøet. Ordet ”miljø” dækker i denne forbindelse et bredt spekter af forhold omkring natur, ressourceforbrug, 
levevilkår for mennesker m.v. Lovens formål er at fremme en bæredygtig udvikling. 
 

 
1 LBK nr. 1976 af 27/10/2021, Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM), (Miljøvurderingsloven) 

VEJLEDNING TIL SCREENING 
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Afgørelsen af, om der skal udarbejdes en miljøvurdering eller ej, foretages altid ud fra en konkret 
vurdering, og kan eksempelvis ikke alene baseres på antallet og placeringen af afkrydsninger. 
Afgørelsen kvalificeres af en udfyldt tjekliste samt evt. uddybende undersøgelser, vedlagt som bilag 
eller beskrevet med præcise henvisninger. 
 
Hvis det efter screeningen er afgjort, at der skal foretages en miljøvurdering, anvendes 
tjeklisten som en afgrænsning af omfanget af miljøvurderingen. De miljøparametre, der vurderes at 
kunne have en væsentlig indvirkning på miljøet – både positiv og negativt - skal indgå i den videre 
miljøvurdering. Dvs. ikke alle tjeklistens parametre skal indgå i en eventuel miljøvurdering, men 
kun de som er vurderet væsentlige.  
 
Jf. miljøvurderingslovens §12 stk. 1 skal miljøvurderingen udarbejdes på grundlag af de oplysninger der er 
nævnt i bilag 4. Herefter vurderes den sandsynlige væsentlige indvirken på miljøet af planens gennemførsel 
og rimelige alternativer under hensyn til planens mål og geografiske anvendelsesområde.  
 
Høring 
Screeningen har været i høring hos berørte myndigheder jf. § 32 stk.1 i Miljøvurderingsloven1 8. april 2022 – 
22. april 2022 ( Bolig- og Planstyrelsen, Trafikstyrelsen, Kroppedal Museum, Tårnby Kommune Miljø). De 
berørte myndigheder havde præciseringer til miljøscreeningen ift.:  

• Tiltag til klimatilpasning 
• Anvendelsesformål til ikke-støjfølsomt erhverv, således at der ikke i planlægningen skabes 

hindringer for lufthavnens fremtidige drift og udvikling.  
• Præcisering af hensyn til øgede trafikmængder 
• Præcisering af kendskab til jordforurening.  

 
Derudover er følgende tilrettet: Det skal fremgå, at den fremtidige arealanvendelse ikke må medføre 
hindringer for lufthavnens fremtidige trafikale udviklingsmuligheder, og at det tydeliggøres, at der kun må 
etableres ikke støjfølsomt erhverv. 
 
I forbindelse med udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplaner, hvor der ikke er en indlysende 
miljøpåvirkning, skal der altid foretages en vurdering (screening) af, hvorvidt der er behov for at udarbejde en 
miljøvurdering eller ej. Denne miljøscreening er udarbejdet af Tårnby Kommune i henhold til 
Miljøvurderingsloven1. 

 
Afgørelse 
Planerne muliggør etablering af boligbebyggelse på det tidligere fabriksareal på matr.nr. 5d, Kastrup by, 
2770 Kastrup, Saltværksvej 2. Formålet med planerne er at muliggøre etablering af ca. 190-275 boliger. 
 
Tårnby Kommune vurderer, at planerne for boligområdet indebærer, at der skal udarbejdes en 
miljøvurdering af planerne, da de vurderes at have en væsentlig indflydelse på omkringliggende miljø ved 
gennemførsel af planerne. Planen ændrer på områdets anvendelse og giver mulighed for højere bygninger 
og flere boliger. Screeningsafgørelse begrundes i, at: 
Planerne har indvirkning på flere nedenstående miljøparametre: 

• Afvanding og overfladevand 
• Klimatiske forhold 
• Støj 
• Trafik 
• Skygge/lysforhold og byggehøjde 
• Jordforurening 

 
”Tårnby kommune træffer hermed afgørelse om, at ”Lokalplan 153 - Plyssen samt kommuneplanstillæg 1 er 
omfattet af kravet om miljøvurdering jf. miljøvurderingslovens §10 og 33. Afgørelsen er truffet på baggrund af 
gennemgang af de relevante kriterier i miljøvurderingslovens bilag 3.  
 
Offentliggørelse  
Afgørelsen offentliggøres jf. §33 på Tårnby kommunes hjemmeside snarest muligt og før den endelige 
godkendelse af lokalplanen.  
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Klagevejledning  
Kommunens afgørelse om, at der skal laves miljøvurdering og retslige spørgsmål til miljøvurderingen, kan 
påklages inden 4 uger fra den dag afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside, dvs. senest den 4. 
november 2022. Din klage udsætter som udgangspunkt ikke planens gennemførelse. Hvis du ønsker at 
klage over afgørelsen vedr. miljøscreening så sker dette til Planklagenævnet.  
 
Du opretter klagen via digitalselvbetjening - Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk. 
Planklagenævnet opkræver et gebyr for behandling af din klage skal du betale et gebyr. Du kan få mere 
information på Planklagenævnets hjemmeside via Nævnenes Hus: www.naevneneshus.dk 
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Navn på planerne: Lokalplanen LP153 Plyssen og Kommuneplantillæg nr. 1 
 
 
 
Planernes formål og omfang: 
Lokalplanen omfatter området mellem Amager Strandvej, Bøjlevej, Saltværksvej og villaområdet på 
Søvænget. Området omfatter matrikel 5d af Kastrup by, Kastrup med et areal på 17.403 m². Lokalplanen 
skal muliggøre en samlet udvikling af området til et nyt attraktivt boligområde i tilknytning til Kastrup 
Strandpark.  
 
Lokalplanen giver mulighed for fortætning med nyt boligområde bestående af to byggefelter udlagt til 
etageboliger. De to byggefelter indeholder hhv. området med eksisterende bygninger som søges bevaret 
og området med bl.a. eksisterende hal som søges nedrevet og erstattet af ny bebyggelse. Bebyggelsen 
indrettes med grønne, åbne og attraktive friarealer i tilknytning til Kastrup Strandpark. 
 
Lokalplanområdet er vist på figur nedenfor. 
 

 
Figur 1 Lokalplanområdet (matr. 5d Kastrup by, Kastrup). Kilde: Arealinfo 

  
 
 

 
  

SCREENINGSSKEMA TIL MILJØVURDERING 
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Skal planerne miljøvurderes? Ja X 
Nej  

Nedenstående forhold skal behandles i miljørapporten med henblik på at sikre, at miljøpåvirkningerne er 
håndteret i planer eller afværgeforanstaltninger.  
 
Begrundelse / bemærkninger: 
Den tidligere anvendelse af ejendommen til industrielle formål forventes at have påvirket planområdet 
med forurening. Der har dels været farveri, og dels har der været flere større nedgravede olietanke. Både 
farveriet og oplagene af olie udgør en risiko for forurening, der skal håndteres ved anvendelse til 
beboelse.  
 
Afvanding af overfladevand skal i forlængelse heraf håndteres hensigtsmæssigt. 
 
Den eksisterende terrænkote er ca. 1,7 DVR90. Planområdet er derfor udsat for påvirkninger af højvande 
og ekstreme regnhændelser. Der skal foretages sikringer mod indtrængen/opstuvning af vand. 
 
Planområdet kan være udsat for støj fra lufthavnen og vejtrafik fra Amager Strandvej. 
Afværgeforanstaltninger kan være nødvendige. 
 
Planområdet ligger i kystnærhedszone, hvilket jf. Planlovens § 11 betyder, at der skal tages særlige 
hensyn til byggehøjden. 
 
Planerne vil medføre øget trafik. 
 
Planerne kan medføre ændrede skyggeforhold på naboejendomme. 
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Indledende screening Ja Nej  Bemærkninger 
Åbner planerne mulighed 
for fremtidige 
anlægstilladelser til 
projekter, der er omfattet 
af lovens (LBK nr. 1976 
af 27/10/2021) bilag 1 
og/eller 2? 

Bilag 2, pkt. 10 b) 
Anlægsarbejder i 
byzoner, herunder 
opførelse af 
butikscentre og 
parkeringsanlæg. 
 

  

Kan planerne påvirke et 
internationalt 
naturbeskyttelsesområde 
væsentligt? 

 Nej  

Fastlægger planerne 
anvendelse af mindre 
områder på lokalt plan 
eller indeholder planerne 
kun mindre ændringer i 
gældende plan? 

Ja    

 
 

Afgrænsning for 
Planernes indvirkning på 
miljøet 

E 
j 
 
r 
e 
l 
e 
v 
a 
n 
t 

E 
j 
 
v 
æ 
s 
e 
n 
t 
l 
i 
g 

V 
æ 
s 
e 
n 
t 
l 
i 
g 

Indvirkninger samt øvrige bemærkninger 
– Nærmere beskrivelse af indvirkning 
– Er indvirkningen positiv eller negativ sammenlignet 
med, hvis planen ikke gennemføres? 
– Hvordan kan denne indvirkning forebygges/ 
undgås/begrænses eller sikres/understøttes 
/forstærkes? 
– Henvisning til hvorledes vurdering allerede indgår, eX. 
andre planer, lovgivning mv. 
– Begrundelse for vurdering 
– Indvirkningernes indbyrdes forhold og kumulative 
karakter. 
– Indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og 
reversibilitet 

Befolkning og sundhed 
Sundhedstilstand 
Påvirkes befolkningens sundhed, 
velfærd, helbred og velbefindende? 

 X  Planerne forventes ikke at påvirke befolkningens 
sundhedstilstand betydeligt, hvorfor emnet ikke medtages i 
miljørapporten. 
Støj og trafik behandles i særskilte afsnit. 
 

Svage grupper 
F.eks. handicappede, ældre, børn 

 X  En del af boligerne planlægges som ældreegnede boliger, 
hvilket er normal praksis for etablering af nye boliger i 
Tårnby Kommune. Svage grupper inddrages ikke 
behandles i miljørapporten. 

Begrænsninger og gener 
overfor befolkningen 
F.eks. tilgængelighed? 

 X  Planerne forventes ikke at medføre begrænsninger eller 
gener for befolkningen i nærområdet.  
Emnet medtages ikke i miljørapporten.  
Skyggepåvirkninger indgår i afsnittet om Visuel effekt. 

Sikkerhed og tryghed 
Kriminalitet, brand, eksplosion, 
giftpåvirkning 

 X  Planerne påvirker ikke områdets sikkerhed, da der ikke er 
tale om særlig udsatte befolkningsgrupper. Der er heller 
ikke særlige risici for brand eller eksplosion hverken under 
anlæg eller drift, hvorfor emnet ikke medtages i 
miljørapporten. 

Biologisk mangfoldighed (Flora og fauna) 
Dyreliv  
Påvirkes områdets fauna? 

X   Der er ikke beskyttede arter indenfor planområdet, jf. 
gældende databaser.  
Emnet medtages derfor ikke i miljørapporten. 

Sjældne, udryddelsestruede el. x   Der er ikke sjældne, udryddelsestruede el. 
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fredede dyr, planter el. 
naturtyper 
F.eks. Bilag IV arter, rød-listede arter 

fredede dyr, planter el. naturtyper 
i planområdet, jf. gældende databaser.  
Emnet medtages derfor ikke i miljørapporten. 

Natura 2000 områder (EF-
Habitat og 
fuglebeskyttelsesområder) 
Sker der aktiviteter i eller i nærheden 
af Natura 2000 områder? 

X   Planområdet ligger ikke inden for Natura 2000 områder.  
Nærmeste Natura 2000 er området omkring Saltholm 3,8 
km fra planområdet. Afstanden og planens form alene 
betyder, at planen ikke vil påvirke Natura 2000-området 
eller dets udpegningsgrundlag. 
Medtages ikke i miljørapporten. 

Naturbeskyttelse jf. § 3 X   Nærmeste §3 område er en sø ca. 800 m nord for 
planområdet, der ikke påvirkes af planen. 
Naturbeskyttelseslovens §3 medtages ikke i miljørapporten. 

Beskyttelseslinjer X   Der er ikke beskyttelseslinjer i planområdet, hvorfor emnet 
ikke medtages i miljørapporten. Kystnærhedszone indgår i 
afsnittet om visualiseringer. 

Fredning  X  Kastrup Strandpark på modsatte side af Amager Strandvej 
er fredet. Planen vil ikke påvirke det fredede område eller 
fredningsbestemmelserne, hvorfor fredning ikke medtages i 
miljørapporten. 

Økologisk forbindelse 
Er området udlagt til eller fungerer 
som spredningskorridor for dyr? 

X   Området er ikke udpeget til hverken økologisk forbindelse 
eller potentiel økologisk forbindelse hvorfor emnet ikke 
medtages i miljørapporten. 

Skovrejsning/skovnedlæggelse X   Området er udpeget til skovrejsning uønsket og der skal 
ikke ryddes skov, hvorfor emnet ikke medtages i 
miljørapporten. 

Grønne områder 
Påvirkes de grønne områder (f.eks. 
parkområder, græsareal, skov, hegn, 
mark) herunder adgangen til disse 
områder? 

 X  Der er jf. gældende planer ikke udpeget grønne områder 
indenfor planområdet, hvorfor grønne områder ikke 
medtages i miljørapporten. 

Landskab og jordbund 
Landskabelig værdi 
Påvirkes det billede der kendetegner 
landskabet? Er der særlige 
landskabelige værdier i området? 

  X Planområdet har jf. gældende planer ikke særlige 
landskabelige værdier. Dog står der to store træer på 
området, som er omfattet af Tårnby Kommunes Træpolitik 
2019. Træerne kan blive påvirket af planen, hvorfor de som 
landskabselement behandles i miljørapporten. 

Geologiske særpræg X   Arealet dækker ikke over særlige geologiske særpræg. 
Emnet behandles ikke i miljørapporten. 

Jordforurening   X Der er beskrevet flere forureningskilder inden for plan-
området, og hele planområdet er V1-kortlagt jf. 
jordforureningsloven. Derfor behandles jordforurening i 
miljørapporten. 

Risiko for forurening   X Som ovenfor. 
Jordhåndtering/flytning 
Jord ind/ud, terrænregulering etc. 

  X Jordflytninger skal ske i henhold til jordhåndteringsplan og 
har betydning for områdets anvendelse. Jordhåndtering 
medtages i miljørapporten. 

Vand 
Overfladevand 
Herunder påvirkning af vandløb, 
vådområder, søer, grøfter og dræn. 
Afledning fra befæstede arealer og 
tagarealer. 

  X Der vil i fremtiden være mindre befæstet areal i området, 
hvorfor plan har indflydelse på områdets afvanding. Da 
området samtidig indgår i HOFORS klimaplan fremskrives 
mængden af overfladevand til en 50 års hændelse. 
Overfladevand medtages i miljørapporten. 

Udledning af spildevand  X  Tilsluttes til offentlige kloak. 
Medtages ikke i miljørapporten. 

Grundvandsforhold 
F.eks. ændring af 
grundvandsbeskyttende forhold 
(jordlag, afstand til 

X   Der er ikke grundvandsinteresser i området, hvorfor emnet 
ikke medtages i miljørapporten. 
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vandforsyningsanlæg, vandboringer 
mm.) 
Risiko for forurening af 
grundvandsressourcen 
F.eks. nedsivning 

 X  Planen medfører ikke risiko for forurening af grundvandet, 
hvorfor det ikke medtages i miljørapporten. 

Luft 
Luftforurening 
Støv, vanddamp, aerosoler, lugt mm.? 

X   Planforslagene vil ikke kunne medføre luftforurening. 
Medtages ikke i miljørapporten. 

Emissioner fra eventuel trafik 
til og fra området  

 X  Planforslagene vil ikke give anledning til emissioner fra 
trafik der adskiller sig fra øvrig personbiltrafik i området, 
hvorfor emnet ikke behandles i miljørapporten. 

Støj 
Støj (både inden- og 
udendørs) 

  X Der etableres boliger i et støjbelastet område, hvorfor der 
skal iværksættes afværgeforanstaltninger i de enkelte 
boliger. Der indregnes ekstra trafikstøj. 

Vibrationer  X  Lokalplanen vil ikke give mulighed for varige vibrationer. 
Emnet medtages ikke i miljørapporten. 

Trafik 
Trafikafvikling/belastning 
Påvirkes trafikkens valg af veje, 
trafikmængden eller trafikarter? 

  X Lokalplanforslaget vil medføre en øget trafik som følge af 
etableringen af ca. 190- 275 boliger. Emnet medtages i 
miljørapporten. 

Støj/vibrationer   X Der vil ikke være øget vibrationer fra trafikken i området, 
hvorfor vibrationer ikke medtages i miljørapporten. Støj 
behandles ovenfor 

Sikkerhed 
For både bilister og de svage 
trafikanter 

 X  Der etableres udelukkende almindelige adgangsveje til 
planområdet. 
Medtages ikke i miljørapporten. 

 
Klimatiske faktorer 

CO²-udledning  X  Det forventes, at energiforbrug og afledt CO2 belastning fra 
boligerne vil ligge inden for rammerne af nyt boligbyggeri i 
kommunen. 
Medtages ikke i miljørapporten. 

Påvirkes planen af 
nuværende/fremtidige 
klimaændringer? 

 X  En klimafremskrivning af nedbøren håndteres under 
Overfladevand. 

Oversvømmelsesrisiko   X Ved havvandsstigning på 160 cm oversvømmes arealet 
som det ligger nu. Emnet medtages i miljørapporten. 

Lavbundsarealer X   Der er ikke lavbundsarealer i planområdet. 
Medtages ikke i miljørapporten. 

Kulturarv 
Kulturhistoriske værdier   X Det er i planen et ønske at bevare bygninger med et særligt 

udtryk for industrialismen i Kastrup. 
Nogle af bygningerne anses for at indeholde udtryk, der er 
karakteristiske for industrialismens gennembrud i Kastrup. 
Medtages i miljørapporten. 

Kirker X   Der er ikke kirker i nærområdet. 
Medtages ikke i miljørapporten. 

Fredede eller 
bevaringsværdige bygninger 

X   Slots- og Kulturstyrelsen’s SAVE indeholder ikke 
registreringer eller vurderinger af bygningerne, og 
kommuneplanen omfatter ikke udpegninger i planområdet, 
hvorfor emnet ikke medtages i miljørapporten. 

Ressourcer og affald 
Arealforbrug  X  Planen omfatter ikke inddragelse af nye arealer. 

Eksisterende industriareal transformeres til boligformål.  
Medtages ikke i miljørapporten. 

Energiforbrug 
Vedvarende energi /energivenlige 

 X  Bebyggelsen udføres efter gældende retningslinjer for 
minimering af energiforbrug. 
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løsninger Medtages ikke i miljørapporten. 
Vandforbrug  X  Der forventes ikke særligt forbrug af drikkevand. 

Medtages ikke i miljørapporten. 
Produkter, materialer, råstoffer  X  Der anvendes ca. 12.000 ton råstoffer, primært i form af 

beton, stål, træ og glas. 
Medtages ikke i miljørapporten. 

Kemikalier, miljøfremmede 
stoffer 

 X  Der håndteres ikke kemiske stoffer i anlægs- og driftsfase 
Medtages ikke i miljørapporten. 

Affald, genanvendelse   X Fabrikshovedbygning og garnlager søges bevaret. 
Der er konstateret forurening i bygningsmaterialer i 
eksisterende bygninger. 
Medtages i miljørapporten. 
Visuel effekt 

Kystnærhedszone   X Kommuneplanen: ”I byzonens kystnære dele skal 
Kommunalbestyrelsen vurdere de fremtidige 
bebyggelsesforhold, herunder bygningshøjder, med henblik 
på at ny bebyggelse indpasses i den kystlandskabelige 
helhed.” Jf. også Planlovens § 11 
Medtages i miljørapporten. 

Arkitektonisk udtryk   X Behandles under kulturarv 
Lys og/eller 
refleksioner/skygge 

  X Skyggeforhold kan påvirke naboejendommene mod nord. 
Medtages i miljørapporten. 

Udsigt/indblik 
F.eks. i forhold til naboer 

  X Bebyggelsen kan påvirke udsigten fra de øverste lejligheder 
i bebyggelsen Saltværksvej 19A – 25A sydvest for 
planområdet. 
Medtages i miljørapporten. 

Socioøkonomiske effekter 
Påvirkning af sociale forhold  X  Forventet positiv effekt. 

Medtages ikke i miljørapporten. 
Påvirkning af erhvervsliv  X   Neutral/positiv effekt. 

Medtages ikke i miljørapporten. 
 

Overordnet karakteristika 
Planens kumulative karakter X   Der er ikke andre planer for området. 

Indgår ikke i miljørapporten. 
Grænseoverskridende 
påvirkning 

X   Der vil ikke ske en grænseoverskridende påvirkning. 
Indgår ikke i miljørapporten. 

Planens reversibilitet X   Planen er reversibel. 
Indgår ikke i miljørapporten. 
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SCREENINGSSKEMA FOR BILAG IV OG NATUROMRÅDER 
 
 

Screening for bilag IV arter og 
internationalt beskyttede 
naturområder i henhold til 
bekendtgørelse om administration 
af planloven i forbindelse med 
internationale 
naturbeskyttelsesområder samt 
beskyttelse af visse arter (BEK nr. 
1383 af 26/11/2016)  

 
 

Ja 

 
 

Nej 

 
 

Uddybning: 
Begrundelser for vurdering. 

Er der internationalt beskyttede 
naturområder indenfor planområdet? 

 X Behandles ikke i miljørapporten. 

Er der registeret bilag IV arter indenfor 
planområdet? 

 X Behandles ikke i miljørapporten. 

Påvirkes yngle- og/eller rastområder 
for bilag IV arter negativt? 

 X Behandles ikke i miljørapporten. 

 
 
 
 


