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Indledning og baggrund
Forslag til Kommuneplan 2017 for Holbæk Kommune og den tilhørende miljørapport var i offentlig 
høring fra den 6. november 2017 til den 26. februar 2018 samt fra den 1. marts til den 26. april 2018.

Holbæk Kommune har haft dialog med Erhvervsstyrelsen om forslaget, og Erhvervsstyrelsen krævede 
i den forbindelse, at der blev udarbejdet yderligere redegørelse vedrørende kommuneplanens 
detailhandelsafsnit, samt at der blev udarbejdet ændringer i kommuneplanens afsnit om 
erhvervsområder.

Kommunalbestyrelsen besluttede derfor den 21. februar 2017 at udsende kommuneplanforslaget i 
fornyet høring. Hele kommuneplanforslaget – inklusiv ændringerne i forslagets afsnit om detailhandel 
og erhvervsområde – blev derfor udsendt i fornyet høring.

Denne sammenfattende §13-redegørelse af miljøvurderingen er et bilag til den nye Kommuneplan 
2017.

Lovgrundlaget for den sammenfattende § 13-redegørelse af miljøvurderingen
I forbindelse med Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af forslag til kommuneplan 2017, skal 
der efter § 13 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 
448 af 10. maj 2017) udarbejdes en sammenfattende redegørelse for,

1) hvordan miljøhensyn er integreret i planen eller programmet,
2) hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i 
betragtning,
3) hvorfor den godkendte eller vedtagne plan eller det godkendte eller vedtagne program er valgt på 
baggrund af de rimelige alternativer, der har været behandlet, og
4) hvordan myndigheden vil overvåge de væsentlige indvirkninger på miljøet af planen eller 
programmet.

Sammenfattende miljøredegørelse
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Integrering af miljøhensynet
Kommuneplan 2017 er en revision af Kommuneplan 2013. I henhold til miljøvurderingsloven er det 
alene ændringer i planen, der skal vurderes.

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til kommuneplan 2017 blev der indledningsvist foretaget en 
såkaldt scoping af planforslagets påvirkning af en række miljøparametre. Scopingen er en nærmere 
afgrænsning af, hvilke miljømæssige forhold der kan blive påvirket.

I scopingen bliver det således undersøgt hvilke ændringer, der skal miljøvurderes.

På baggrund af scopingen blev der udarbejdet en miljørapport, hvor miljøvurderingen af de udvalgte 
ændringer blev belyst nærmere i forhold til de udvalgte miljøparametre fra scopingen.

Det blev i miljørapporten vurderet, at ændringerne i forslag til kommuneplan 2017 ikke kan få en 
væsentlig indflydelse på miljøet eller at miljøforholdet i forbindelse med lokalplanlægningen skal 
belyses nærmere. Dette skyldes især, at kommuneplanen indeholder flere retningslinjer og 
bestemmelser, der er med til at sikre et (øget) miljøhensyn og at miljøvurderingen sker på 
planforslagets niveau. 

Overordnet set er miljøhensyn sikret igennem en tværgående vægtning af alle retningslinjer 
vedrørende natur, miljø og klima. 

Behandling af høringssvar
Der blev indsendt 80 høringssvar til forslag til kommuneplan 2017, herunder en indsigelse fra 
Erhvervsstyrelsen. Ingen af høringssvarene refererer direkte til miljørapporten, der blev udarbejdet i 
forbindelse med kommuneplanforslaget. Flere af høringssvarene vedrører dog miljøforhold og de 
forhold, der er blevet behandlet i miljørapporten. 

Kommunalbestyrelsen har foretaget en vurdering af, hvorvidt de enkelte høringssvar skal 
imødekommes eller ej. Den konkrete behandling af alle indsendte høringssvar fremgår af hvidbogen. 

I de følgende afsnit er det nærmere beskrevet, hvordan der er taget højde for høringssvar i forbindelse 
med den endelige vedtagelse af forslag til kommuneplan 2017. Afsnittene har fokus på de 
høringssvar, der har en væsentlig miljørelateret karakter og/eller har medvirket til miljørelaterede 
ændringer af kommuneplanforslaget i forbindelse med den endelige vedtagelse.

Ramme 2.B26 – Rishøjgård

Erhvervsstyrelsen fremsatte indsigelse mod udlæg af rammeområde 2.B26 Rishøjgård. 
Erhvervsstyrelsen har gjort indsigelse mod rammeudlægget da styrelsen ikke mener rammeudlægget 
opfylder krav om særlig planlægningsmæssig begrundelse for placering af byudvikling indenfor 
kystnærhedszonen. Holbæk Kommune er derfor i første omgang nødsaget til at tilbageføre området til 
perspektivområde. Kommuneplanen skal underordne sig de nationale interesser, og staten kan 
således fremsætte veto med vedtagelse af planforslaget hvis det er i strid med de nationale interesser. 
Kommunalbestyrelsen har således ikke andre muligheder end at efterkomme de statslige krav. 

På denne baggrund tilbageføres rammeområde 2.B26 Rishøjgård til et perspektivområde.
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Herudover foregår der en særskilt proces, hvor Holbæk kommune har ansøgt Erhvervsstyrelsen om, 
at området udpeges som udviklingsområde i et landsplandirektiv som Erhvervsministeren udsteder. 
Processen om landsplandirektivet er fortsat i gang og der forventes en afklaring i 2018 om området 
udpeges af Erhvervsstyrelsen som et udviklingsområde. Såfremt området udpeges, kan der 
efterfølgende udarbejdes kommuneplantillæg, der muliggør byudvikling i området. 

Ramme 2.B25 – Holbæk Syd

En nabovirksomhed til området - Pharmacosmos – udtrykker i deres høringssvar bekymring i forhold til 
det nye boligområde, der udlægges i Holbæk syd. Pharmacosmos opfordrer til, at boligarealets udlæg 
reduceres, således at det sikres, at der på grund af afstand mellem boligområdet og erhvervsområdet 
ved Pharmacosmos ikke opstår miljøkonflikter. 

Pharmacosmos er udpeget som en produktionsvirksomhed i kommuneplanen, og der er udlagt en 500 
meter beskyttelseszone omkring virksomheden. Indenfor denne zone, skal der i forbindelse med ny 
planlægning sikres, at der ikke opstår miljømæssige konflikter mellem virksomheden og boligområdet. 
Den konkrete vurdering sker i forbindelse med lokalplanlægning for miljøfølsom anvendelse i 
nærområdet til virksomheden. Rammeområdet Holbæk Syd er i kommuneplanforslaget på ca. 50 ha. 
Det vurderes, at det er hensigtsmæssigt at reducere arealet af rammen af hensyn til at sikre 
udviklingsmulighederne for den nærliggende produktionsvirksomhed.

Herudover har der været dialog med Erhvervsstyrelsen og Kirkeministeriet om sikring af indsigten til 
Tveje Merløse Kirke. Der stilles krav om at indsigten til kirken skal bevares fra omfartsvejen. Da den 
sydlige del af området er mere sårbart ift. kirkeindsigt end den nordlige, indebærer dette, at ramme 
2.B25 deles i to rammer med hver deres rammebestemmelser.

Ramme 6.B11

Rammeområdet beliggende syd for Præstebrovej ønskes udtaget af kommuneplanen af en række 
borgere i de nærliggende boligområder. Lokalforum har også indsendt høringssvar, hvor der gøres 
opmærksom på, at det er vigtigt, at der er byggemuligheder i Hagested, så den offentlige service 
understøttes. Lokalforum foreslår, at området fastholdes, men at der i stedet for rækkehuse alene 
gives mulighed for storparceller.

Det vurderes, at det er hensigtsmæssigt at give mulighed for boligudvikling på den østlige del af 
området, og give mulighed for rækkehuse. Det vil sige ”respektafstanden” til jordbrugsparcellerne 
fastholdes på samme måde som i kommuneplan 2013.

Produktionsvirksomheder og detailhandel

Holbæk Kommune har haft dialog med Erhvervsstyrelsen om forslaget i forbindelse med den første 
høring af kommuneplanforslaget. Erhvervsstyrelsen fremsatte i den forbindelse krav om, at der blev 
udarbejdet yderligere redegørelse vedrørende kommuneplanens detailhandelsafsnit, samt at der blev 
udarbejdet ændringer i kommuneplanens afsnit om erhvervsområder.

De ændringer, som Erhvervsstyrelsen krævede, har dog ingen substantiel betydning for mulighederne 
i områderne. 

Bilag IV arter

Miljøstyrelsen bemærker, at det ikke fremgår af forslaget til kommuneplan, at der er foretaget en 
vurdering af, om planen kan beskadige eller ødelægge yngle eller rasteområder for de bilag IV-arter, 
der findes i kommunen.
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Det er imidlertid ikke korrekt, da vurderingen i forhold til bilag IV arter indgik i planforslagets 
miljøscoping, som et særskilt miljøparameter. Planforslaget er derfor screenet i forhold til sjældne, 
udryddelsestruede eller fredede dyr, planter eller naturtyper.

Særligt værdifulde landbrugsområder

Der er kommet en række høringssvar, der anfører, at der i kommuneplanforslaget er udpeget for store 
arealer til større husdyrbrug og særligt værdifulde landbrugsområder. Der ønskes således en 
kommuneplan, hvor der ikke tages særhensyn til landbrugsinteressen, men i stedet større hensyn til 
mennesker, natur og landskab. Det anføres bl.a. at store husdyrbrug giver store nabogener i form tung 
trafik mv.

Kommuneplanen skal ifølge planloven udpege arealer til større husdyrbrug og særligt værdifulde 
landbrugsområder. Områderne til større husdyrbrug udgør kun en meget lille del af arealerne i Holbæk 
Kommune, idet der kun er foretaget én udpegning ved Hagesholm, samt to mindre perspektivområder. 
Indenfor områderne til større husdyrbrug, skal muligheden for etablering af husdyr vægtes højere end 
andre interesser. Der er i modsætning hertil udpeget store arealer til særligt værdifulde 
landbrugsområder. Udpegningen er et udtryk for at landbrugsinteressen vægtes højt, men der er ikke 
sammenhæng med husdyrhold. Udpegningen siger endvidere ikke noget om dyrkningsformen 
(økologisk eller konventionelt). Kommuneplanen kan ikke regulere hvor der skal være store 
husdyrbrug. Reguleringen af husdyrbrug er fastsat i husdyrbrugsloven, og udpegningerne i 
kommuneplanen kan ikke danne grundlag for, hvor der kan etableres husdyrbrug. Det er derfor ikke 
muligt med kommuneplanen at regulere de store husdyrbrug.

Udpegningerne til store husdyrbrug er ikke ændret i forhold til udpegningerne i kommuneplan 2013.

Udpegningerne til særligt værdifulde landbrugsområder er videreført stort set uforandret i forhold til 
udpegningerne i kommuneplan 2013. Der er alene sket små reduktioner af arealerne i forbindelse 
med udlæg af nye boligområder. Det er ikke muligt at ændre på udpegningerne uden en fornyet 
høring. Det er muligt at igangsætte et arbejde med at revidere udpegningerne gennem et 
kommuneplantillæg, men det vil ikke ændre på mulighederne for at etablere husdyrbrug. På baggrund 
heraf er det administrationens vurdering, at det ikke er hensigtsmæssigt på nuværende tidspunkt at 
igangsætte et arbejde med at revidere udpegningerne.

På denne baggrund foretages der ikke ændringer i kommuneplanforslaget vedr. udpegninger til 
særligt værdifulde landbrugsområder og store husdyrbrug.

Alternativer
0-alternativ 
0-alternativet er beskrevet i miljøvurderingen. 0-alternativet betyder, at kommuneplanen ikke 
vedtages. Som følge deraf kan planens nye muligheder ikke realiseres. 0-alternativet skal indbefatte 
en fremskrivning af den udvikling, som må forventes uden det foreslående forslag til Kommuneplan 
2017. Overordnet er det vurderet, at 0-alternativet hovedsageligt vil have negative konsekvenser.

Af de foregående afsnit fremgår det, at Kommunalbestyrelsen har fjernet og/eller reduceret i enkelte 
nye udlæg af rammeområder i forbindelse med den endelige vedtagelse af forslag til kommuneplan 
2017 for Holbæk Kommune. Det betyder, at 0-alternativet trods ovennævnte vurdering er blevet 
fastholdt på enkelte områder. Begrundelsen herfor fremgår af de foregående afsnit.
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Holbæk Kommune vurderer, at den vedtagne kommuneplan samlet set er i overensstemmelse med 
rammestyringsprincippet, de statslige interesser og den øvrige planlægning. 

Øvrige alternativer
Der er ikke foretaget vurdering i forhold til øvrige alternativer.

Overvågning
Holbæk Kommune vurderer, at planforslagets detaljeringsniveau ikke giver anledning til etablering af 
overvågningsprogrammer. Det kan dog blive aktuelt at opstille sådanne i forbindelse med 
miljøvurderinger af kommende lokalplanforslag mv.


