
                                                                                         Holbæk Kommune                              

 Side 1 af 5  

Planafdelingen 
Dato: 28.10.2013 
Sagsnr.: 13/31249 
Dok.id.:       
Sagsbeh.:  mansc 

 

Tjekliste til miljøvurdering af planer eller programmer 
 
Det udfyldte skema bruges til at afgøre, om der er tale om en væsentlig indvirkning på miljøet eller 
ej. Ved beslutning om, at der IKKE skal udarbejdes miljøvurdering indgår skemaet som argumenta-
tion herfor.  
 
Der er pligt til at miljøvurdere planer og programmer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige 
anlægstilladelser til projekter, der kan have en VÆSENTLIG indvirkning på miljøet – for en uddyb-
ning af, hvilke planer og programmer der er omfattet, se lovens §3, samt bilag 2, 3 og 4. 
 
Afgørelse om der skal foretages 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 et udfyldt skema samt evt. uddybende undersøgelser.  
 
Giver planen mulighed for anlægsprojekter der er omfattet af lovens bilag 3 og 4 jf., skal der altid 
gennemføres en miljøvurdering.  
 
I forbindelse med miljøvurdering kan nedenstående skema benyttes til at danne overblik over, hvil-
ke andre instanser som kan/skal inddrages – instanser som kan bidrage til selve miljøvurderingen 
ELLER skal kontaktes ved offentliggørelsen 
 
 
OBS! Miljøscreeningen for miljømæssig påvirkning er foretaget i forhold til de ændringer, som lo-
kalplanforslaget vil medføre i forhold til den gældende lokalplan. 
 
Titel: 
Forslag til Lokalplan 2.68 – 
Gokartbane ved Omfartsve-
jen 
Udført af:     
Mads Næsgård Schmidt 
Dato:  
D. 28. oktober 2013 
Sagsid.: 
13/31249 
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Bemærkninger 
Begrundelser for vurdering, henvisning til 
hvorledes vurdering allerede indgår, ek-
sempelvis andre planer, lovgivning mv. 
og/eller uddybning af, hvad der bør un-
dersøges nærmere. 
 

Bymiljø & landskab       
Grønne områder 
Parker, græsarealer, støj-
volde, stier, skov, hegn, 
mark, herunder adgang til 
disse områder etc. 

   X     Arealet er udlagt til støjende fritidsaktivi-
teter, omkranset af græsklædte jordvol-
de. Med lokalplanforslaget ændres ikke 
ved disse eksisterende forhold. I jordvold 
mod vest indbygges skydebaneanlæg, 
der dog ikke medfører en forhøjelse her-
af. De eksisterende adgangsforhold op-
retholdes, med undtagelse af en mindre 
omlægning af kurve ved adgangsvej in-
den for støjvoldafgrænsningen. 

Landskabeligværdi/ byarki-
tektonisk værdi 
Bykerne, villaområde, tæt-

  X    Området er allerede udlagt til støjende 
fritidsaktivitet og benyttes som sådan. 
Ændring i form af indbygning af skydeba-
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lavt boligområde, industri-
område, landsby 

ne i vestvold vurderes ikke at indebære 
indflydelse på landskabet. Indplacering af 
teambuldingtårne vil kunne ses i land-
skabet, og der er derfor udarbejdet visua-
lisering heraf. På baggrund af disse visu-
aliseringer vurderes, at indvirkningen på 
landskabet ikke er af væsentlig omfang. 

Geologiske særpræg  X       
Skovrejsning/ skovnedlæg-
gelse 

X      

Kulturhistoriske forhold 
Kirkeområder, æl-
dre/typiske bevaringsvær-
dige bygninger, 
fortidsminder, kulturmiljøer 

  X   Lokalplanområdet ligger indenfor kirke-
omgivelser. Lokalplanforslaget muliggør 
ikke anlæg, der vurderes at påvirke kirke-
indsigtslinjer i væsentlig grad, jf. oven-
stående afsnit om landskabelig værdi. 

Friluftsliv/rekreative inte-
resser 
Mulighed for udendørsakti-
viteter i ex. grønne områder  

   X   Arealet er udlagt til støjende fritidsaktivi-
teter med tilhørende faciliteter med ka-
rakter af forlystelse. Lokalplanforslaget 
ændrer ikke herved, men muliggør speci-
fikt nye aktiviteter i form af skydebane og 
teambuildingaktivitet. 

Dyre- og planteliv samt 
mangfoldighed 
Faunapassager, beskyttel-
sesområder/ habitatsområ-
der 

X      

Fredning og naturbeskyttel-
seslinier 
Skovbyggelinier, kirke-
beskyttelseslinier, å- og 
kystbeskyttelseslinier 
(se regionplanen) 

   X    Arealet (dyrket mark), der ligger mellem 
Gokartbanen og Tveje Merløse er omfat-
tet af en kirkefredning, der sikrer, indblik-
ket til kirken. Ændringer i medfør af lokal-
planforslaget vurderes ikke at have be-
tydning i forhold til fredningen. 
Lokalplanområdet er beliggende inden for 
udpegning som kirkeomgivelser. Der er i 
forbindelse med lokalplanforslaget udar-
bejdet visualisering, der redegør for den i 
medfør af forslaget muliggjorte påvirkning 
af landskabet og omgivelserne. Denne 
indvirkning vurderes at være af mindre 
væsentligt omfang. 
Langs den vestlige jordvold er registreret 
et beskyttet sten- og jorddige. Med lokal-
planforslaget muliggøres indplacering af 
skydebane i volden. Dette vurderes ikke 
at ændre væsentligt ved de eksisterende 
forhold, da anlægget begrænses til at 
holdes inden for den eksisterende støj-
volds tværsnit, og således mod vest vil 
fremstå som ved eksisterende forhold. 

Forurening       
Støj og vibrationer 
Maskin-, ventilations- og 
transportstøj internt i områ-
det vibrationer fra jernba-
ner/maskiner/ 
køretøjer samt støj fra 
børn/institutioner 

  X   Gokartbanen er miljøgodkendt. I miljø-
godkendelsen er fastsat vilkår for indret-
ning og drift. Vilkårene (herunder støj-
grænser) skal fortsat overholdes. Den 
med lokalplanforslaget muliggjorte sky-
debane er indendørs, og vurderes ikke at 
medføre støjpåvirkninger, der ligger ud-
over gældende miljøgodkendelse. 
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Lys og/eller refleksioner 
Påvirkning fra: belysning, 
skilte, blanke overflader, 
trafiklys, lys fra køretøjer 

   X   Der er ved eksisterende forhold opsat 
belysningsmaster på maks. 6 m. Påvirk-
ninger herfra er vurderet ved tidligere 
lokalplanlægning. Lokalplanbestemmel-
ser i relation hertil er videreført til nærvæ-
rende lokalplanforslag. 

Luft 
Støv, vanddamp, aerosoler 
lugt 

 X      

Jord  
Forureningsklasser, 
jordbundsforhold 

 X      

Grundvand  
Afstande til vandforsyning/ 
boring, indvindingsområder/ 
grundvandsbeskyttede mo-
rænelag i området 

 X      

Overfladevand  
Afledning af befæstede 
arealer, tagarealer til søer, 
åer, grøft og dræn, risiko 
for spild med forurenede 
stoffer 

 X      

Udledning af spildevand 
Hvordan håndteres spilde-
vand 

 X      

Indvirkning i forhold til eksi-
sterende forurening/ miljø-
belastning  
Hvilke eksisterende aktivi-
teter medfører miljøbelast-
ning i dag. 
Samlet belastning i områ-
det ovenstående dvs. un-
derpunkter samlet set 

   X   Se ovenfor. 

Ressourceanvendelse       
Arealforbrug 
Udlæg i forhold til strategi 
og visioner 

 X       

Energiforbrug 
Opførelse og drift 

 X       

Vandforbrug 
Kapacitet, bortledning, re-
cirkulation etc. 

 X      

Produkter, materialer, rå-
stoffer 
Bæredygtighed, levetid 
aldring etc. 

 X      

Kemikalier, miljøfremmede 
stoffer 

 X      

Affald, genanvendelse 
Restprodukter, sortering, 
genbrug etc. 

 X      

Befolkning og sikkerhed       
Demografi 
arbejdspladser, omsætning, 
bosætning og skattegrund-
lag 

   X   Ændringen giver mulighed for at forbedre 
virksomheden omsætning og dermed 
fastholde arbejdspladser. 
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Arbejdsmiljø  
Hensyn, sikkerhed, beskyt-
telse  

 X      

Svage grupper (f.eks. han-
dicappede)  
Adgangs- og parkerings-
forhold ect. 

 X      

Brand, eksplosion, giftpå-
virkning 
Risikoforhold, afstande, 
hensyn etc. 

   X    Forhold vedr. beredskabets muligheder 
for at kunne agere hensigtsmæssigt i 
tilfælde af brand er vurderet i forbindelse 
med forslaget. 

Skyggevirkninger og øvrige 
naboforhold  
Nærhed, udsigt, lysindfald 
etc. 

   X    Se punktet Lys og/eller refleksioner. 

Trafik       
Sikkerhed/tryghed Trafik-
sikkerhed oversigt, ha-
stighed og oplevelse af 
tryghed etc. 

   X   Den eksisterende belysning på parke-
ringsarealerne øger sikkerhed og tryghed 
for virksomhedens kunder. 

Energiforbrug 
Ændring i forbrug, effektivi-
sering af drift. 

  X     
 

Trafikmønstre 
Trafikmønstre, trafikmæng-
der, transportbehov, forde-
ling mellem typer af trafi-
kanter etc. 

  X    Ændringen vil formentlig medføre flere 
kunder til virksomheden og dermed øget 
trafik, men trafikken fordeler sig over et 
større tidsrum. Der er desuden god veja-
dgang til og parkeringsmulighed i områ-
det. 

Støj  
Ændring af støjbelastning 
(trafik), hensyn til omkring-
boende, hvordan forebyg-
ges og begrænses etc. 

  X     

 
 
Miljøvurdering? Ja Nej Bemærkninger 
 
 
 

  X Holbæk Kommune vurderer at lokalplanforslaget ikke er 
omfattet af lovens krav om miljøvurdering,  
Nærværende screening af lokalplanens miljømæssige 
påvirkninger er foretaget i henhold til Lov om miljøvurde-
ring af planer og programmer (Lov nr. 939 af 3. juli 
2013). 
Ifølge lovens § 3, stk. 1, nr. 3 skal der udarbejdes en 
miljøvurdering, når der tilvejebringes planer, som giver 
mulighed for anlægsprojekter, der kan få en væsentlig 
indvirkning på miljøet. Forslag til lokalplan nr. 2.68 vur-
deres på baggrund af denne screening ikke at kunne få 
en væsentlig indvirkning på miljøet og vurderes derfor 
ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af pla-
ner, da: 
  

 Lokalplanforslaget i langt hovedparten viderefø-
rer eksisterende allerede miljøvurderede be-
stemmelser 

 De nye forhold, der gives mulighed for i medfør 
af lokalplanforslaget, er vurderet ikke at medføre 
væsentlig påvirkning af miljøet, herunder visuel 
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indvirkning på landskabet, efter udarbejdede vi-
sualiseringer 

 De nye aktiviteter i medfør af lokalplanforslaget 
ikke vurderes at ændre ved eksisterende trafikale 
forhold 

 Lokalplanforslaget ikke indebærer ny aktivitet, 
der vil medvirke til øget forurening 

 Lokalplanforslagets indhold ikke vil indebære 
væsentlig påvirkning af kulturarvsforhold 

 lokalplanforslaget ikke væsentligt indebærer på-
virkning på ressourcer og affald 

  
 

 


