
Filnavn: PS2030_Screening af planer for pligt om miljøvurdering_SMV.docx 
Sagsansvarlig: Julie Tange 

Sags nr. 19/5111 
Dokument dato: 20.02.2021 

 

 Side 1 af 6 

Screening af planer og programmer (SMV) for pligt om miljøvurdering 
 
Screeningen af planen/programmet er foretaget i henhold til Miljøvurderingsloven: Lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM); LBK nr. 1225 af 25.10.18 - 
med efterfølgende ændringer. 
 
Formålet med miljøvurderingsreglerne er at vurdere projektets væsentlige indvirkninger på miljøet 
som en helhedsbetragtning i forhold til områdets miljømæssige bæreevne. 
 
Formålet med screeningen er at afgøre om planen vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet, så der 
skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Ved afgørelsen skal myndigheden inddrage de relevante 
kriterier i lovens bilag 3 og resultaterne af en høring af relevante myndigheder jf. lovens § 32.  
 
Hvis der er tale om både en lokalplan og tilhørende kommuneplantillæg behandles de to plantyper i 
hver deres screening/screeningsskema, da både afgrænsningen, indholdet og vidensniveauet ka n være 
forskelligt. 
 
Er du i tvivl om noget i forbindelse med screeningen / Miljøvurderingsloven, kan du kontakte 
kommunens Miljøvurderings-ansvarlige Morten Weile i Helsingør BYLAB. 
 
 

 Ja Nej Bemærkninger 

 Fastlægger planen rammerne for anlægsprojekter 
omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 1 og/eller 2? 

 x  

Kan planen påvirke et udpeget internationalt 
naturbeskyttelsesområde - Natura 2000 område? 

 x  

Kan planen påvirke yngle og rastesteder for Bilag IV 
arter jf. EU´s Habitatdirektiv?  

 x  

Fastlægger planen anvendelsen af ”mindre områder 
på lokalt plan”?  

x  Planstrategien omhandler som 
udgangspunkt hele kommunen, med 
konkrete nedslagspunkter. Dertil er der 
udpeget konkrete arealer, som foreslås 
til fremtidige byudlæg.  
Planstrategien muliggør dog ikke i sig 
selv byudlæggene. 

Indeholder planen alene mindre ændringer i en 
eksisterende plan? 

 x  

 
 
Forklaring på relevans og væsentlighed i skemaet: 
 
Forhold relevant (væsentligt): relevant miljøparameter for planen, som kan medføre væsentlig 
miljøpåvirkning mht. dette emne. Der er miljøpåvirkninger og miljøpåvirkningerne kan være 
væsentlige.  
 
Forhold relevant (uvæsentligt): relevant miljøparameter for planen, men planen forventes ikke at 
kunne medføre væsentlig miljøpåvirkning mht. dette emne.  
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Bemærkninger 

OBS: Generelt for miljøscreening af Planstrategi 
2030: 

Såfremt der er sat kryds ved ”Forhold relevant 
(uvæsentligt)”, er det vurderet, at forholdet er 
behandlet i større eller mindre grad i Planstrategi 
2030, men at Planstrategien i sig selv ikke har en 
væsentlig betydning på det pågældende emne. 

Såfremt der er sat kryds ved ”Forhold ikke 
relevant”, behandles forholdet ikke konkret/aktivt 
i planstrategien. 

Biologisk mangfoldighed 

Dyreliv  x  Planstrategien har fokus på bl.a.: 
- Natur i byen 
- Grønne forbindelser 
- Adgang til kysten 
- Naturbeskyttelse og ny natur 
- Støttepunkter i naturen 

Planteliv  x  

Sjældne, udryddelses- truede eller 
fredede dyr, planter eller naturtyper 

 x  

Nærliggende naturområder  x  

Fuglebeskyttelsesområder  x  

Habitatområder  x  

Ramsarområder   x 

Spredningskorridorer  x  

Naturbeskyttelsesområder, jf. 
Naturbeskyttelsesloven, søer, 
vandløb, heder, moser og lignende, 
strandenge, strandsumpe, ferske 
enge, overdrev m.v. (§3) 

 x  

Beskyttelseszoner, jf. 
Naturbeskyttelsesloven, klitfredede 
arealer og strande, søer og åer, 
skove, fortidsminder og kirker (§§ 8 - 
11 og 15 - 19) 

 x  

Grønne områder  x  

Grønne kiler i og omkring byer  x  

Skovrejsning/-nedlæggelse  x  

Fredsskov (skovloven)  x  

Fredninger, jf.Naturbeskyttelsesloven  x  
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Landskab 

Landskabelig værdi  x  Planstrategien har fokus på bl.a.: 
- Lokalområdernes stedsspecifikke 

kvaliteter. Herunder også landområderne 
- Grønne forbindelser 
- Adgang til kysten 
- Arealer til biodiversitet, klimatilpasning og 

vedvarende energi. 

Geologisk særpræg   x 

Naturgenopretning  x  

Kystområde  x  

Jordbund 

Jordforurening (registreret/ikke 
registreret) 

  x  

Risiko for forurening   x  

Jordhåndtering/flytning   x  

Vand 

Afledning af overfladevand  x  Planstrategien har fokus på bl.a.: 
- Klimatilpasning og rekreativ brug af vand 
- Bæredygtige boliger og bydele  

Afledning af spildevand  x  

Påvirkning af vandløb, søer og 
vådområder 

 x  

Grundvandsforhold 
(sænkning/stigning) 

  x 

Risiko for forurening af grundvand   x 

Luft 

Luftforurening (støv og andre 
emissioner) 

  x Planstrategien har fokus på bl.a.: 
- Bæredygtig transport 

Emissioner fra evt. trafik til og fra 
områderne 

 x  

Lugtgener   x 

Ressourcer og affald 

Arealforbrug  x  Planstrategien har fokus på bl.a.: 
- Arealer til vedvarende energiproduktion 

og biodiversitet. 
- Bæredygtige boformer og bydele, 

herunder også materialedelen 
- Værktøjer til bæredygtig byudvikling 
- Arealer til boliger og erhverv, herunder 

også cirkulær økonomi 
 
I forhold til de konkrete forslag til byudlæg: 
De foreslåede arealer til byudlæg er vurderet i 

Energiforbrug  x  

Vandforbrug   x 

Produkter, materialer  x  

Råstoffer   x 

Kemikalier   x 

Affaldsmængde  x  

Affaldsbortskaffelse (evt. genbrug)  x  
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forhold til en række kriterier og forhold, og 
eventuelle hindringer er beskrevet i et 
selvstændigt bilag. 
 
Der vurderes bl.a. i forhold til følgende: 

- Primær hindring 
- Trafikal sammenhæng 
- Natur-, kultur- og miljøforhold 
- Øvrige forhold. 

 
Som grundlag for vurdering og udpegning af 
arealer, er der opsat en række kriterier, herunder 
tilknytning til eksisterende byområde, nærhed til 
infrastruktur, betydning for naturinteresser, 
realiserbarhed, ibrugtagning, sammenhæng med 
vision og lokal betydning. 

Støj 

Vibrationsstøj   x  

Luftbåren støj fra omgivelserne til 
planområdet 

  x  

Luftbåren støj fra planområdet   x  

Trafik 

Adgang til området  x  Planstrategien har fokus på bl.a.: 
- Adgang til bymidter, på tværs af bydele, 

til kysten, til naturen. 
- Grønne forbindelser på tværs i 

kommunen. 
- Trafkknudepunkter og offentlig transport 
- Parkeringsforhold i bymidterne 
- Tilgængelighed 

Parkering  x  

Trafikafvikling/belastning  x  

Trafikstøj   x 

Trafiksikkerhed/ulykker  x  

Energiforbrug (transport)  x  

Privat/offentlig transport  x  

Klimatiske faktorer 

Evt. påvirkning af klima  x  Planstrategien har fokus på bl.a.: 
- Bæredygtig transport 
- Klimatilpasning og klimahensyn 
- Vedvarende energiproduktion 
- Bæredygtige boliger og bydele 
- Kystsikring og oversvømmelse 

Klimaændring som påvirker 
eksisterende bebyggelse, 
infrastruktur, vandstand m.v. 

 x  

Kulturarv 

Kulturværdier  x  Planstrategien har fokus på bl.a.: 
- Lokalområdernes stedsspecifikke 

Kirker og deres omgivelser   x 
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Arkitektonisk arv  x  kvaliteter 
- Kulturarv og kulturmiljøer i både byer, 

landsbyer og landområder 
- Arkitekturpolitik og alternative boformer 
- Helsingør Bykernes kulturarvskvaliteter 

Arkæologisk arv   x 

Beskyttelser i henhold til 

Museumsloven: Sten- og jorddiger 

(§§ 29a - 

29d), Fortidsminder (§ 29e-29h) 

  x 

Fredede eller bevaringsværdige 
bygninger 

 x  

Befolkning og sundhed 

Indendørs støjpåvirkning   x Planstrategien har fokus på bl.a.: 
- Bæredygtig byudvikling i bred forstand 
- Natur og forbindelser i forhold til sundhed 

og bevægelse 
- Rekreativ brug af kyst og natur 
- Adgang til bymidterne og offentlige 

funktioner 
- Bæredygtige boliger og bydele. Herunder 

mangfoldighed, almene boliger, 
sammenbinding af boligområder mv. 

- Tilgængelighed 
- Uddannelsesmuligheder 

Sundhedstilstand  x  

Svage grupper (trafik)  x  

Friluftsliv/rekreative interesser  x  

Badevand/strandliv  x  

Begrænsninger og gener over for 
befolkningen 

  x 

Sikre adgang til offentlig / privat 

service 
 

 x  

Sikre sunde boliger  x  

Sikre sikkert strålingsniveau   x 

Sikkerhed 

Brand, eksplosion, giftpåvirkning   x  

Kriminalitet   x  

Socioøkonomiske effekter 

Påvirkning af sociale forhold  x  Planstrategien har fokus på bl.a.: 
- Mangfoldighed og sammenbinding af 

boligområder mv 
- Bæredygtig turisme 
- Arealbehov og potentialer for 

erhvervslivet. 
- Flere funktioner i bymidterne  
- Uddannelsesmuligheder og studieboliger 

Påvirkning af erhvervsliv  x  

Benyttelse i dagtimerne  x  

Benyttelse i aftentimerne  x  

Benyttelse om natten  x  

Visuel effekt 

Arkitektonisk udtryk  x  Planstrategien har fokus på bl.a.: 
- Lokalområdernes stedsspecifikke 

kvaliteter 
Lys og/eller refleksioner   x 

Tilpasning lokalmiljøet  x  
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Højde/omfang i forhold til 
lokalområdet 

 x  - Bæredygtige boliger og bydele 
- Arkitekturpolitik 
- Værktøjer til bæredygtig byudvikling. 

Andre forhold   
x  

Kumulative effekter 
 
De kumulative virkninger er 
virkninger, som er summen af en 
ændring, der skyldes aktiviteter inden 
for selve planen og/eller tidligere, 
nuværende og fremtidige aktiviteter 
sammen med planen. Fx kumulativ 
støj fra forskellige aktiviteter samt 
kumulativ indvirkning på sundheden 
fra flere forhold (støj, vibration, 
utryghed).  

  
x Idet planstrategiens strategiske spor og indsatser 

lægger op til en række videre handlinger, 
vurderes der ikke at være en samlet væsentlig 
kumulativ effekt.  
De strategiske spors indsatser understøtter 
overordnet hinanden, hvilket tydeliggøres i selve 
planstrategien. 

     

Samlet vurdering og konklusion  
 
 

Det vurderes, at Planstrategi 2030 ikke forventes at kunne medføre 
væsentlig miljøpåvirkning. Derfor udarbejdes ikke 
miljørapport/miljøvurdering. 
 
Denne afgørelse er truffet på baggrund af de relevante kriterier i 
lovens bilag 3 og resultaterne af en høring af relevante myndigheder 
jf. lovens § 32. 
 
Til grund for denne vurdering ligger følgende: 

- Planstrategien fastsætter rammer på et så overordnet 
niveau, at den ikke i sig selv vil føre til væsentlige 
indvirkninger på miljøet. Det er først i 
kommuneplanlægningen og lokalplanlægningen mv., at der 
er tale om konkret indvirkning på miljøet. 

- Planen giver ikke i sig selv mulighed for ændret anvendelse 
eller arealudlæg. De foreslåede arealer til byudlæg er 
vurderet i forhold til en række kriterier og forhold, og 
eventuelle hindringer er beskrevet. 

- Planen vil ikke påvirke internationale 
naturbeskyttelsesområder/ Natura 2000 områder eller 
påvirke yngle- og rastesteder for Bilag IV arter jf. EU's 
Habitatdirektiv. 

 

 


