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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 
argumentation 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 
uddybning af, hvilke planer og programmer der er omfattet, se Lov om miljøvurdering af planer og 
programmer nr. 1398, § 3 lovens, samt bilag 3 og 4. 
 
Giver planen mulighed for anlægsprojekter der er omfattet af lovens bilag 3 og 4 eller kan der ske 
påvirkning af internationale beskyttelsesområder, skal der altid gennemføres en miljøvurdering.  
Undtaget er planer eller programmer der kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt 
plan, eller alene indeholder mindre ændringer. I disse tilfælde vil der kun skulle gennemføres en 
miljøvurdering, hvis planen eller programmet må antages at kunne få væsentlig indvirkning på 
miljøet. 
 
For lokalplaner med tilhørende kommuneplantillæg skal der foretages en vurdering af både 
lokalplanforslaget samt kommuneplantillægget. Hvorvidt vurderingen foretages som én samlet 
miljøvurdering eller særskilt skal fremgå af nedenstående tjekliste og af følgebrevet. 
 
Afgørelse af 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.  
 
Hvis det på baggrund af tjeklisten vurderes, at der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering 
anvendes tjeklisten som afgrænsning af omfanget af miljøvurderingen (scooping). 
 
Hvis planmyndigheden vurderer, at en miljøvurdering ikke er nødvendig, skal der gennemføres en 
høring af berørte myndigheder, dvs. de myndigheder, hvis tilladelser m.v. efter anden lovgivning er 
en forudsætning for planens mulige realisering – og beslutningen herom skal offentliggøres. 
 
I forbindelse med udarbejdelsen af miljøvurdering kan tjeklisten benyttes til at danne overblik over, 
hvilke andre instanser som kan/skal bidrage til miljøvurderingen ELLER skal kontaktes ved 
offentliggørelsen. 
 
Alle planens/programmets punkter skal vurderes i forhold til følgende spørgsmål: 
 
1. Er der tale om en ændring/påvirkning? 
2. Hvad består denne ændring/påvirkning i? 
3. Vurder om ændringen/påvirkningen af området er positiv/neutral/negativ? 

Herunder sammenlignet med en situation, hvor planen ikke gennemføres, 0-perspektiv. 
4. Hvordan forebygges, undgås, begrænses negative virkninger? 
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Titel 
 

Lokalplanforslag 10.06 Boligområde, Svinninge Vest 

Beskrivelse af planen 
 

Lokalplanforslaget er en revision af eksisterende lokalplan 2.3 
gældende for Byg-, Rug-, Havre- og Hvedevænget, Svinninge. 
 
Baggrunden for tilblivelsen af planen er grundejerforeningens 
ønske om at lovliggøre parkering på egen grund, hvilket ifølge den 
gældende lokalplan (§ 5.5) ikke er tilladt i området øst for 
Landlystvej. Parkering kan ifølge lokalplanen kun ske på anviste 
fællesparkeringspladser. 
 
Med revisionen af lokalplan 2.3 opdateres bestemmelserne, så de 
bliver tidssvarende. 
 
Lokalplanforslag 10.06 skal som noget nyt indeholde en 
beplantningsplan for området mellem Byg- og Rugvænget og 
Rosenvej. 

Konklusion Forslag til lokalplan nr. 10.06 vurderes på baggrund af en 
screening ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet og 
vurderes derfor ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering af 
planer, da: 
 

• planlægningen omfatter et allerede udbygget boligområde 
og ikke udlægger nye arealer, 

• lokalplanforslaget sikrer områdets fælles friarealer, 
• lokalplanforslaget fastlægger bestemmelser om maksimale 

befæstelsesgrader i henhold til den gældende 
spildevandsplan. 
 

Dato for mv-høringsfrist  
(min. to uger) 

18-02-2013 

 
 

 

Indledende screening  
 

Ja  Nej Bemærkninger 

Er planen eller programmet 
omfattet af Lov om 
miljøvurdering af planer og 
programmer, bilag 3 og/eller 
4? 

 x  

Kan planen eller programmet 
påvirke et internationalt 
beskyttelsesområde 
væsentligt? 

 x  



                                                                                         Holbæk kommune                                                                                  

 Side 3 af 5  

Screening / scoping 
 
 
Planen eller programmets 
indvirkning på miljøet 
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Bemærkninger 
Begrundelser for vurdering, henvisning til 
hvorledes vurdering allerede indgår, 
eksempelvis andre planer, lovgivning mv. 
og/eller uddybning af, hvad der bør 
undersøges nærmere. 
 
 

Bymiljø & landskab       
Landskabelig værdi, herunder 
visuel effekt 

x     Lokalplanrevisionen gælder kun interne 
forhold i et allerede udbygget 
boligområde. 

Grønne områder   x   Lokalplanområdets eksisterende grønne 
område (del af matr. 7fn) skal fremover 
vedligeholdes efter en af kommunen 
udarbejdet beplantningsplan.  

Arkitektonisk udtryk   x   Lokalplanrevisionen vil medføre en 
mindre ændring af områdets karakter, da 
en del af hækken mod de enkelte 
vængers fællesområder skal fjernes ved 
evt. etablering af parkeringsplads på 
egen grund. Derudover vil der ikke være 
nogen ændringer i det arkitektoniske 
udtryk i forhold til gældende planlægning. 

Kystlinjen, herunder visuel 
effekt 

x     - 

Landskabets geologi x     - 
Lys og/eller refleksion   x   Den gældende lokalplans forbud mod 

anvendelse af blanke og reflekterende 
tagmaterialer uddybes. 

Oplag, materialer, maskiner.   x   Ingen ændringer i forhold til gældende 
planlægning. 

Landbrugsinteresser x     - 
Lavbundsjorder x     - 
Råstofinteresser x     - 
Befolkningens sundhed / 
sikkerhed 

      

Indendørs støj påvirkninger x     - 
Svage grupper f.eks. 
handicappede  
 

  x   Muliggørelsen af parkering på egen 
grund vil forbedre forholdene for f.eks. 
personer med fysisk handicap, da der 
ikke længere skal søges dispensation. 

Friluftsliv og rekreative 
interesser 

  x   Ingen ændringer i forhold til gældende 
planlægning. 

Begrænsninger og gener 
overfor befolkningen  

x     -  

Sundhedstilstanden x     - 
Brand, eksplosion, 
giftpåvirkning 

x     - 

Ulykker  x     - 
Natur       
Dyreliv x     - 
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Planteliv x     - 
Sjældne, udryddelsestruede 
el. fredede dyr, planter el. 
naturtyper 

x     - 

Internationale 
naturbeskyttelsesområder 
dvs. habitatområder og 
fuglebeskyttelsesområder 

x     - 

Spredningskorridorer x     - 
Naturbeskyttelse x     Der er registreret et beskyttet sten- eller 

jorddige umiddelbart syd for 
lokalplanområdet. Dette vil ikke påvirkes 
af planlægningen. 
 

Grønne områder   x   Lokalplanområdets eksisterende fælles 
friarealer/grønne områder sikres med 
lokalplanforslag 10.06. 

Skovrejsning og/eller 
skovnedlæggelse, fredskov 

x     - 

Forurening        
Lugt x     - 
Støjbelastning og vibrationer x     - 
Jordforurening, jordhåndtering 
og flytning 

x     - 

Risiko for jordforurening x     - 
Vand       
Overfladevand, herunder 
påvirkningerne af søer, 
vandløb og vådområder 

  x   Lokalplanforslaget fastlægger 
bestemmelser om maksimale 
befæstelsesgrader i henhold til 
kommunens spildevandsplan. Området 
er separatkloakeret og al overfladevand 
ledes til regnvandsledning. 

Udledning af spildevand x     - 
Grundvandsforhold x     Området er udpeget som OSD – område 

med særlige drikkevandsinteresser. Dette 
vil ikke få indflydelse på planlægningen, 
der udelukkende omfatter et allerede 
bebygget område. 

Risiko for 
grundvandsforurening 

x     - 

Trafik       
Trafikafvikling / belastning x     Ændringen af de trafikale forhold vil kun 

finde sted lokalt i de enkelte vænger. 
Trafikstøj  x    Trafikstøjen vil øges minimalt i de enkelte 

vænger. 
Emissioner fra eks. trafik til og 
fra området? 

x     - 

Energiforbrug x     - 
Trafiksikkerhed x     Planen medfører ikke en øget risiko for 

ulykker. 
Kulturarv       
Kulturhistorisk værdi, 
herunder kulturmiljøer 

x     - 

Kirker herunder 
kirkeomgivelser og 
kirkeindsigt. 

x     Området ligger ikke inden for 
kirkebyggelinjen. 

Fredede eller x     - 
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bevaringsværdige bygninger  
Fortidsminder og arkæologi  x     Der er gjort enkelte fund inden for 

lokalplanområdet. Ingen af minderne er 
fredede. 

Ressourcer og affald       
Arealforbrug   x   Planen udlægger ikke nye arealer. 
Energiforbrug   x   Ingen ændringer i forhold til gældende 

planlægning. 
Vandforbrug   x   Ingen ændringer i forhold til gældende 

planlægning. Området ligger inden for 
eksisterende forsyningsområde. 

Produktion, materialer og 
råstoffer 

x     - 

Kemikalier, miljøfremmende 
stoffer 

x     - 

Affald og genbrug   x   Ingen ændringer i forhold til gældende 
planlægning. Affald skal bortskaffes i 
henhold til kommunens affaldsregulativ. 
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