
Miljøscreening af forslag til lokalplan 636 

 

Afgørelse om at forslag til lokalplan 636 ikke udløser krav om miljøvurdering. 

 

Miljøscreeningen er udarbejdet af Svendborg Kommune. 

 

 
Lokalplanområdet 

 

Afgørelse 
Planforslagenes indvirkning på miljøet er undersøgt i henhold til ”Lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter” (LBK nr. 1225 af 

25/10/2018). 
 
Teknik- og Erhvervsudvalget har den 7. marts 2019 vurderet, at planforslaget ikke er 
omfattet af lovens krav om, at der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering.  
 
Afgørelsen er truffet efter lovens § 10. 
 
Baggrund for afgørelse 
I miljøvurderingsloven § 8 er det fastsat hvilke planer og programmer, der skal 
udarbejdes en miljøvurdering for. Efter lovens § 8 stk. 1. nr. 1 skal der blandt andet 
udarbejdes en miljøvurdering for planer og programmer, som tilvejebringes inden for 
fysisk planlægning og arealanvendelse, og som fastlægger rammerne for fremtidige 
anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2. 
 
En miljøvurdering kan dog efter omstændighederne undlades, hvis planen fastsætter 
anvendelsen af et mindre område på lokalt plan, og hvis planen ikke kan antages at 
få væsentlig indvirkning på miljøet, jfr. lovens § 8 stk. 2. 
 
Samlet set vurderer kommunen, at planforslaget er omfattet af miljøvurderingslovens 
undtagelsesbestemmelser i § 8. stk. 2 og derfor ikke er omfattet af lovens krav om 
en egentlig miljøvurdering, jfr. lovens § 10. 
 
Det begrundes med:  



 At planen ikke påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde, 

 At planen ikke ændrer på oplevelsen af kystlandskabet, 

 At planen omfatter et mindre område idet lokalplan 636 fastlægger anvendelsen 
af ca. 3,8 ha til maksimalt 30 boliger, 

 At planen ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. 
 
Forud for denne afgørelse har der været foretaget en høring af relevante 
myndigheder, jfr. lovens § 32. Berørte myndigheder i den konkrete sag omfatter kun 
Svendborg Kommune. 
 
Offentlig bekendtgørelse 
Afgørelsen med bilag bekendtgøres den 11. marts 2019 på Svendborg Kommunes 
hjemmeside i overensstemmelse med lovens § 33. Afgørelsen kan findes via: 
www.svendborg.dk/nyheder/hoeringer-og-afgoerelser. 
 
Klagevejledning  

Denne afgørelse kan påklages til Planklagenævnet. 

Du klager via klageportalen, som du finder via nmkn.dk, borger.dk eller virk.dk. Du 
logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for 
Svendborg Kommune via klageportalen. 

Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Gebyret er på 900,- kr. for 
privatpersoner og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige 
myndigheder. 

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Svendborg Kommune. Hvis 
Svendborg Kommune fastholder afgørelsen, sender Svendborg Kommune klagen 
videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen. 

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, 
medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at 
blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til 
Planklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge 
klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget her. 

Klagefrist 
Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen 
offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis 
klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den 
følgende hverdag. 

Opsættende virkning 

En klage over denne afgørelse har som udgangspunkt ikke opsættende virkning 
efter lovgivningen. Planklagenævnet kan træffe afgørelse om at fravige 
lovgivningens udgangspunkt i særlige tilfælde. 

http://www.svendborg.dk/nyheder/hoeringer-og-afgoerelser
http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/til-foersteinstanser/saadan-skal-klageren-indgive-sin-klage/

