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Screening for miljøvurdering  

Ændring af forslag til kommuneplan 
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lbk nr. 448 af 10. maj 2017 
med senere ændringer), skal der udarbejdes en miljøvurdering, når der skal tilvejebringes 
planer indenfor fysisk planlægning, hvis planen fastlægger rammerne for fremtidige anlæg 
eller arealanvendelser for projekter omfattet af bilag 1 eller 2, eller hvis planen påvirker et in-
ternationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt. 

Beskrivelse af planforslaget 
Forslag Kommuneplan 2017 blev udsendt i høring den 6. november 2017. Holbæk Kom-
mune har haft dialog med Erhvervsstyrelsen om planforslaget, og Erhvervsstyrelsen har i 
den forbindelse krævet, at der udarbejdes yderligere redegørelse vedrørende kommunepla-
nens detailhandelsafsnit samt at der laves ændringer i kommuneplanens afsnit om erhvervs-
udvikling. Holbæk Kommune udsender derfor hele kommuneplanforslaget i fornyet høring. 
Det er kommuneplanforslagets afsnit om detailhandel og erhvervsudvikling der er ændret i 
forhold til det oprindeligt udsendte, og det er disse ændringer der screenes i forhold til miljø-
vurdering i dette notat.  
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Lovgrundlag & 

Indledende screening  

Ja  Nej Bemærkninger 

Er planforslaget eller pro-
grammet omfattet af Lov 
om miljøvurdering af pla-
ner og programmer, bilag 
1 og/eller 2? 

(§8, stk. 1., nr. 1) 

 x Der er kun tale om mindre ændringer i forhold til 
kommuneplanforslaget der blev offentliggjort den 
6. november 2017. 
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Konklusion Forslag til kommuneplan vurderes på baggrund af nedenstå-
ende screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på 
miljøet og vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om 
miljøvurdering af planer, da ændringerne ikke vurderes at 
have væsentlig betydning i forhold til miljøparametrene. 

Dato for mv-høringsfrist 
af øvrige myndigheder 

Det er vurderet, at der ikke er øvrige berørte myndigheder. 

  

 

  

Kan planforslaget eller pro-
grammet påvirke et inter-
nationalt beskyttelsesom-
råde væsentligt? 

(§8, stk. 1, nr. 2) 

 x  

Fastlægger planforslaget i 
øvrigt rammer for fremti-
dige anlægstilladelser 

(§8, stk. 2, nr. 2) 

x  Ændringen af kommuneplanforslaget screenes 
med henblik på at afgøre om der er krav om 
egentlig miljøvurdering. 
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Screening 

 

Planforslaget eller 
programmets ind-
virkning på miljøet 

 

 

 

 

 

Miljøparametre 

 

Ik
k

e
 r

e
le

v
a

n
t/

ik
k

e
 v

æ
s

e
n

tl
ig

 p
å

v
ir

k
n

in
g

  

P
å
v
ir

k
n

in
g

  

(M
u

li
g

) 
v
æ

s
e
n

tl
ig

 m
il

jø
p

å
v
ir

k
n

in
g

 

Bemærkninger 
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Begrundelser for vurdering, henvisning til 
hvorledes vurdering allerede indgår, ek-
sempelvis andre planer, lovgivning mv. 
og/eller uddybning af, hvad der bør vurde-
res nærmere. 
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Bymiljø & landskab        

1 Landskabelig værdi, 
herunder visuel effekt 

Plan x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

2 Grønne områder Plan, TRIN 
(Bestiller) 

x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

3 Arkitektonisk udtryk Plan x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

4 Kystlinjen, herunder 
visuel effekt 

Plan x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

5 Landskabets geo-
logi 

Plan x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

6 Lys og/eller reflek-
sion 

Plan 

BYG 

x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

7 Oplag, materialer, 
maskiner. 

Plan, VEJ, 
(Landzone) 

x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 
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8 Landbrugsinteres-
ser 

Plan 
(Landbrug) 

x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

9 Lavbundsjorder plan x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

10 Råstofinteresser Plan, virk-
som-hed 

x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

11 Skovbyggelinje, 
herunder visuel effekt 

 x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

Befolkningens 
sundhed / sikkerhed 

       

12 Indendørs støj på-
virkninger 

Plan, Virk-
som-hed 

x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

13 Svage grupper 
f.eks. handicappede  

Plan x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

14 Friluftsliv og rekre-
ative interesser 

Plan, TRIN 
(Bestiller) 

x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

15 Begrænsninger og 
gener overfor befolk-
ningen  

Plan x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

16 Sundhedstilstan-
den 

Plan x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

17 Brand, eksplosion, 
giftpåvirkning 

Beredskab, 
Plan 

x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

18 Ulykker  Beredskab, 
Plan 

x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

Natur        

19 Dyreliv Natur x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

20 Planteliv Natur x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 
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21 Sjældne, udryddel-
sestruede el. fredede 
dyr, planter el. natur-
typer 

Natur x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for sjældne, udryddel-
sestruede eller fredede dyr, planter eller 
naturtyper (herunder bilag 4 arter). 

  

22 Internationale na-
turbeskyttelsesområ-
der dvs. habitatområ-
der og fuglebeskyttel-
sesområder 

Natur x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

23 Spredningskorri-
dorer 

Natur x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

24 Naturbeskyttelse Natur x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

25 Skovrejsning 
og/eller skovnedlæg-
gelse, fredskov 

Natur x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

26 Søbeskyttelses-
linje og/eller åbeskyt-
telseslinje 

Natur x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

Forurening         

27 Lugt Virksom-
hed 

x   Der udlægges konsekvenszoner omkring 
to produktionsvirksomheder, så det sikres 
at der ikke opstår miljøkonflikter i forbin-
delse med den videre planlægning. 

  

28 Støjbelastning og 
vibrationer 

Virksom-
hed 

x   Der udlægges konsekvenszoner omkring 
to produktionsvirksomheder, så det sikres 
at der ikke opstår miljøkonflikter i forbin-
delse med den videre planlægning. 

  

29 Jordforurening, 
jordhåndtering og flyt-
ning 

Jord x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

30 Risiko for jordforu-
rening 

Jord x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

Vand        
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31 Overfladevand, 
herunder påvirknin-
gerne af søer, vand-
løb og vådområder 

Natur, Hol-
bæk Forsy-
ning 

x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

32 Udledning af spil-
devand 

Spildevan, 
Holbæk 
Forsyning, 

virksom-
hed 

x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

33 Grundvandsfor-
hold 

Grundvand x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

34 Risiko for grund-
vandsforurening 

Grundvand x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

Trafik        

35 Trafikafvikling / be-
lastning 

Trafik og 
anlæg 

x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

36 Trafikstøj Trafik og 
anlæg 

x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

37 Emissioner fra 
eks. trafik til og fra 
området? 

Trafik og 
anlæg, 
Plan 

x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

38 Energiforbrug (tra-
fik) 

Trafik og 
anlæg 

x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

39 Trafiksikkerhed Trafik og 
anlæg 

x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

Kulturarv        

40 Kulturhistorisk 
værdi, herunder kul-
turmiljøer 

Plan, Hol-
bæk mu-
seum 

x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

41 Kirker herunder 
kirkeomgivelser og 
kirkeindsigt. 

Plan x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

42 Fredede eller be-
varingsværdige byg-
ninger  

Plan, Hol-
bæk mu-
seum 

x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 
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43 Fortidsminder og 
arkæologi  

Plan, Hol-
bæk mu-
seum 

x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

Ressourcer og af-
fald 

       

44 Arealforbrug Plan x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

45 Energiforbrug Plan x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

46 Vandforbrug Plan, Hol-
bæk  For-
syning, 
Grundvand 

x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

47 Produktion, mate-
rialer og råstoffer 

Plan x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

48 Kemikalier, miljø-
fremmende stoffer 

Plan x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

49 Affald og genbrug Plan, spil-
devand, 
Holbæk 
forsyning, 

virksom-
hed 

x   Ændringerne af kommuneplanforslaget 
har ikke betydning for emnet. 

  

Sammenfatning        

     Det vurderes, at der ikke skal udarbejdes 
en egentlig miljøvurdering 
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