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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); Lovbekendtgørelse nr. 973 af 
25. juni 2020 - med de krav til screening, der er fastsat i loven med tilhørende bilag.  
 
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/-rapport. Ved afgørelsen skal myndigheden inddrage de 
relevante kriterier i lovens bilag 3 og resultaterne af en høring af relevante myndigheder jf. lovens § 
32.  
 
 

 Ja Nej Bemærkninger 

 Er planen/programmet omfattet af 
Miljøvurderingslovens bilag 1 og/eller 2? 

  
x 

 

Kan planen/programmet påvirke et udpeget 
internationalt naturbeskyttelsesområde – Natura 
2000 område? 

  
x 

 

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

  
x 

 

Fastlægger planen/programmet anvendelsen af 
mindre områder på lokalt plan?  

 
x 

  

Indeholder planen/programmet alene mindre 
ændringer i en eksisterende plan? 

x 
 

 Lokalplanen omfatter et eksisterende, 
fuldt udbygget, ikke lokalplanlagt, 
byområde til helårsboligformål og 
områdets overgang mod Øresund. 
Planen har til formål at fastholde og 
styrke bymiljø og bevaringsværdier, 
særligt hvor der er flest bevarings-
interesser. Bevaringssigtet er således 
udgangspunktet for videreudvikling. 
Bemærk at planen muliggør opførelse 
af et fælles havnehus på Espergærde 
Havn, placeret i skellet mod Store 
Strand. Det har medført udarbejdelse 
af kommuneplantillæg nr. 16 (se selv-
stændig miljøscreening).  
Lokalplanen overfører også områdets få 
landzonearealer til byzone. 
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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. 
 
Miljøparameter 
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 Bemærkninger 

Biologisk mangfoldighed 

Dyreliv  x  Planen indeholder bestemmelser, der samlet 
sikrer områdets meget grønne karakter. Bl.a. 
sikres der træer, havearealer og hække og de 
rekreative arealer fastholdes. Planen tillader 
nedsivning og forsinkelse af regnvand. Disse 
bestemmelser vil også bidrage til gode vilkår for 
fastholdelse af områdets dyre- og planteliv. 

Planteliv  x  Se ovenfor. 

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

  x Der er ikke registret nogen arter omfattet af 
rødliste eller habitat-direktivets bilag IV inden for 
planens område. 

Nærliggende naturområder   x Nærmeste Natura-2000 områder ligger ved 
Hellebæk og Nyrup, og påvirkes ikke. 

Fuglebeskyttelsesområder   x Det nærmeste Natura 2000 Fuglebeskyttelses-
område ligger omkring Nødebo, og påvirkes ikke. 

Habitatområder   x Nærmeste Natura-2000 områder ligger ved 
Hellebæk og Nyrup, og vil ikke kunne påvirkes 
negativt. Planlægningen vil heller ikke vil kunne 
medføre en beskadigelse eller ødelæggelse af 
bilag IV-arters yngle- eller rasteområder. 

Ramsarområder   x Ikke relevant. Nærmeste er i Odsherred. 

Spredningskorridorer  x  På Kirkestranden og Store Strand er der 
potentielle økologiske forbindelser. Planen 
fastholder arealanvendelsen. Dyre- og plante-
livets spredningsmuligheder forringes ikke. 

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

 x  Der er 4 søer, omfattet af Naturbeskyttelses-
loven. Der må ikke foretages ændringer i 
tilstanden. Planen medfører ikke ændringer, der 
kan påvirke tilstanden. 
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Beskyttelseszoner, jf. 
Naturbeskyttelsesloven, klitfredede 
arealer og strande, søer og åer, 
skove, fortidsminder og kirker (§§ 8 - 
11 og 15 - 19) 

 x  Lokalplanen grænser op til Egebæksvang Skov, 
der er en fredskov, omfattet af Skovloven.  
Der er også et lille fredskovsområde inden for 
planens afgrænsning mellem Ved Stationen og 
Mørdrupvej. Området skal bevares som skov. 
Egebæksvang Skov kaster skovbyggelinjer ind i 
lokalplanens område.  
 
Kirkens område, Kirkestranden, Store Strand og 
et par strandgrunde syd for er omfattet af 
strandbeskyttelse. Planen fastholder områdernes 
arealanvendelse og medfører ikke ændringer, der 
kan påvirke tilstanden. 
 
Egebæksvang Kirke ligger i området. Der gælder 
derfor kirkeomgivelser og kirkebyggelinjer.  
Planen fastholder områdets og tilstødende 
områders arealanvendelse og medfører ikke 
ændringer, der kan påvirke de hensyn, der skal 
tages til kirken og området. 
 
Søbækrenden løber igennem området, men er 
ikke beskyttet af Naturbeskyttelsesloven.  

Grønne områder  x  Ewaldsparken, havnen og områdets offentlige 
strandarealer fastholdes som rekreative områder. 

Grønne kiler i og omkring byer   x Lokalplanen grænser op til Egebæksvang Skov. 

Skovrejsning/-nedlæggelse   x Ikke relevant. Byområde. 

Fredsskov (skovloven)  x  Lokalplanen grænser op til Egebæksvang Skov, 
der er en fredskov, omfattet af Skovloven.  
Der er et lille fredskovsområde inden for planens 
afgrænsning mellem Ved Stationen og Mørdrup-
vej. Området skal bevares som skov, og reguleres 
i henhold til skovloven.   

Fredninger, jf. 
Naturbeskyttelsesloven 

 x  Kirkestranden og strandgrunde syd for Store 
Strand er omfattet af fredninger. På kirkens 
område er der fredet beplantning (træ).  
Fredningerne betyder i praksis, at udsigten fra 
Strandvejen til Øresund over områderne ikke må 
hindres ved bebyggelse, tilplantning eller andet, 
der kan forhindre eller forringe udsigten, og at 
træet på kirkens område ikke må fældes. 
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Landskab 

Landskabelig værdi  x  Den kystnære del af lokalplanområdet er om-
fattet af kommunens landskabsanalyse (område 
7: Sydkysten/Øresundskysten). Analysen fast-
lægger, at sydkysten opleves meget ”fragmen-
teret” og at tilstanden af landskabet er meget 
varieret.  
 
Inden for lokalplanens område fremhæves 
Kirkestranden (den tidligere stejleplads) som et 
histori-bærende, græsklædt og værdifuldt frilufts-
område. Også kystskræntens fremhæves. Det 
påpeges, at kysten og ”kystprofilen” er yderst 
sårbar over for ethvert tiltag, der fratager kysten 
sine oprindelige strukturer og bryder med prin-
cippet om at følge terrænnets naturlige kurver.  
 
Lokalplanen fastsætter samlet set bestemmelser, 
der sikrer bevaring af landskab, terræn og kyst-
skrænt, og overfører de få landzonearealer, der 
er, til byzone. Det forringer ikke beskyttelsen af 
arealerne, men sikrer en administrativ lettelse. 

Geologisk særpræg  x  Se ovenfor. 

Naturgenopretning   x Ikke relevant. 
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Kystområde  x  Lokalplanen er beliggende inden for kyst-
nærhedszonen, i den kystnære del af byzonen.  
Lokalplanen omfatter et eksisterende bolig-
område og områdets overgang mod Øresund, 
bestående af private og offentlige strandgrunde, 
bystrand og havn.  
 
Det er vurderingen, at lokalplanen ikke giver 
mulighed for forhold, som kan påvirke kystland-
skabet negativt.  
 
Byggefeltet på Espergærde Havn til et nyt fælles 
havnehus indgår i vurderingen, da lokalplanen  
konkretiserer muligheden og sikrer en restriktiv 
linje. Således sikres det via lokalplanlægning, at 
der kun kan opføres én ny bygning med en 
placering, et omfang og en fremtræden, der ikke 
påvirker opfattelsen af kystlandskabet negativt.  
 
Det sikres konkret ved: 
- at byggefeltet er placeret på havnens areal i skel 
mod Store Strand, langs de eksisterende 3 små 
”hyttefade”, toiletbygning og beplantning på 
Store Strand, tæt på Ved Havnen 5 (fiskeudsalg 
mv). Således kan den nye bygning kun placeres, 
hvor der er tilsvarende voluminer tæt på.  
- at lokalplanen sikrer, at bygningen skal frem-
træde som de eksisterende bygninger på havnen 
(træbeklædt, lav bygning i 1 etage med et saddel-
tag med en lav taghældning mv.).  
 
Lokalplanen sikrer også, at områdets stier og 
offentlige arealer skal være offentligt tilgænge-
lige. Offentlighedens adgang til kysten sikres 
herved.  

Jordbund 

Jordforurening (registreret/ikke 
registreret) 

 x  Der er flere ejendomme, hvor der er registreret 
jordforurening, både på Vidensniveau V1 og V2.   

Risiko for forurening  x  Lokalplanen giver ikke mulighed for forurenende 
aktiviteter eller anvendelser. 

Jordhåndtering/flytning  x  Jordforureningssager, flytning af jord o.l. 
håndteres i andet regi af rette myndighed, når 
aktuelt. 
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Vand 

Afledning af overfladevand  x  Lokalplanen indeholder bestemmelser, der mulig-
gør eller bidrager til aflastning af kloaknettet. Det 
er fx tilladt at nedsive eller forsinke regnvand på 
egen grund, hvor jordbundsforholdene er egnede 
hertil, og mindst 50% af en ejendom til bolig-
formål (inkl. evt. liberalt erhverv) skal henligge 
som have/grønt friareal, dvs. ubebygget og ikke 
befæstet. Lokalplanen sikrer også, at der skal 
være permeable belægninger på bestemte 
arealer.   
 
Byrådet ønsker, at området på sigt separat-
kloakeres med henblik på at nedbringe risikoen 
for, at der sker overløb til Øresund pga. kraftig 
regn. Lokalplanen muliggør tekniske anlæg som 
bassiner mv. til håndtering af vandproblematik-
ker o.l. 

Afledning af spildevand  x  Lokalplanområdet er omfattet af spildevands-
planen, og er i overensstemmelse hermed. 
Området er fælleskloakeret og fælleskloakeret 
med delvis separering. Se ovenfor. 

Påvirkning af vandløb, søer og 
vådområder 

 x  Søbækrenden løber igennem området. Se 
ovenfor. 

Grundvandsforhold 
(sænkning/stigning) 

  x Lokalplanen giver mulighed for aktiviteter, der 
kan afstedkomme grundvandssænkning eller  
-stigning. 

Risiko for forurening af grundvand  x  Ca. halvdelen af området er omfattet af Område 
med Særlige Drikkevandsinteresser. En mindre 
del af området er inden for indvindingsopland 
Espergærde. Lokalplanen omfatter et eksiste-
rende byområde, og er en lokalplan med et 
bevarende indhold, hvor anvendelserne fast-
holdes. Lokalplanen giver ikke mulighed for 
ændret anvendelse i mere miljøbelastende 
retning. Grundvandet forventes derfor ikke, at 
kunne blive påvirket negativt som følge af planen. 

Luft 

Luftforurening (støv og andre 
emissioner) 

  x Ikke relevant. Planen regulerer et eksisterende 
byområde, og er en lokalplan med et bevarende 
indhold, hvor anvendelserne fastholdes.  

Emissioner fra evt. trafik til og fra 
områderne 

  x Se ovenfor. 

Lugtgener   x Se ovenfor. 
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Ressourcer og affald 

Arealforbrug  x  Lokalplanen muliggør ikke byfortætning i 
væsentlig grad, da det er et område, hvor 
bymiljøets overordnede karakter skal fastholdes. 
Det er vurderingen, at et nyt havnehus ikke udgør 
byfortætning i væsentlig grad. 

Energiforbrug   x Ikke relevant. Planen regulerer et eksisterende 
byområde, og er en lokalplan med et bevarende 
indhold, hvor mange bygninger skal fastholdes og 
hvor der ikke kan byfortættes i væsentlig grad.  

Vandforbrug   x Se ovenfor. 

Produkter, materialer  x  Genanvendelse/fastholdelse af bebyggelse er 
positivt/bærdygtigt.  

Råstoffer   x Se ovenfor. 

Kemikalier   x Ikke relevant. 

Affaldsmængde   x Planen regulerer et eksisterende byområde, og er 
en lokalplan med et bevarende indhold, hvor 
mange bygninger skal fastholdes og hvor der ikke 
kan byfortættes i væsentlig grad. Affaldsmængd-
erne forventes derfor ikke at ville afvige markant 
i forhold til i dag. 

Affaldsbortskaffelse (evt. genbrug)  x  Se ovenfor. 

Støj 

Vibrationsstøj   x Ikke relevant. 

Luftbåren støj fra omgivelserne til 
planområdet 

  x Ikke relevant. 

Luftbåren støj fra planområdet   x Ikke relevant. 

Trafik 

Adgang til området   x Eksisterende vej- og stiforhold fastholdes, men 
planen er ikke til hinder for ændringer som følge 
af Vejloven (til fremme af trafiksikkerhed og 
fremkommelighed o.l.) 

Parkering  x  Planen stiller krav om etablering af p-pladser på 
egen grund, hvis der skal ske ændringer, dog ikke 
på havnen, hvor der ikke må etableres p-pladser. 

Trafikafvikling/belastning  x  Planen vurderes ikke at kunne forringe trafik-
sikkerheden eller trafikafviklingen eller at kunne 
medføre en væsentlig øget trafikbelastning, som 
vejnettet i og omkring området ikke kan bære. 
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Trafikstøj  x  Planen giver mulighed for støjhegn mod jern-
bane, Hornbækvej og Ny Strandvej. Der tilknyttes 
nærmere vilkår. 

Trafiksikkerhed/ulykker  x  Se ovenfor (Adgang til området og Trafikafvikling/ 
belastning). 

Energiforbrug (transport)   x Ikke relevant. 

Privat/offentlig transport   x Ikke relevant. Bydelen har togstation og er godt 
busbetjent.  

Klimatiske faktorer 

Evt. påvirkning af klima  x  Fastholdelse og genanvendelse af eksisterende 
bebyggelse og natur er bæredygtigt og positivt 
for klimaet. 

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

 x  Lokalplanen sikrer, at der ved planlægning af 
byudvikling, særlige tekniske anlæg eller ændret 
arealanvendelse under kote 2,5 skal etableres 
afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse, 
som følge af havvandsstigninger.  
 
Lokalplanen er ikke til hinder for, at der kan 
etableres lokale afværgeforanstaltninger, men 
kystsikring, støttemure, spuns eller lignende, der 
forebygger erosion og er godt i tilfælde af for-
højet vandstand, kan kræve særlige tilladelser i 
forhold til bl.a. naturbeskyttelsesloven og 
kystbeskyttelsesloven. 

Kulturarv 

Kulturværdier  x  Der er udpeget to kulturmiljøer inden for lokal-
planens område: "Det gamle Espergærde" og 
"Egebæksvang Kirke og strandeng".  
 
Kulturmiljøet ”Det gamle Espergærde” omfatter 
området omkring og syd for havnen og villa-
bebyggelsen ind mod kystbanen mod vest. 
 
I kulturmiljøbeskrivelsen står bl.a.:  
”Kulturmiljøet består af samspillet mellem den 
lille havn, strand og strandeng. Forbindelsen til 
den bagvedliggende villabebyggelse med 
oprindelse i starten af 1900-tallet, særligt 
omkring vejene Mørdrupvej og Stockholmsvej. 
Krydset mellem Mørdrupvej og Strandvejen 
udgør områdets bygningsmæssige og funktionelle 
centrum. 
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Sårbarhed: Bygningsmæssige ændringer af de 
oprindelige huse og yderligere fortætning af 
bebyggelsesstrukturen. Reduktion af areal af 
strand og strandeng. 
 
Vurdering: Et kulturmiljø der består af mindre øer 
af sammenhængende kulturmiljøer. Havn, strand 
og strandeng udgør et letopfatteligt og funk-
tionelt hele. Krydset mellem Mørdrupvej og 
Strandvejen er gennem de senere år blevet 
understreget som områdets centrum med 
styrkelse af de bymæssige anvendelser.” 
 
Ændring: 
Den gældende kommuneplanramme for havnen 
muliggør ikke yderligere bebyggelse. Men da det 
politisk og fra havnebestyrelsens side ønskes at 
kunne opføre en havnerelateret ny bygning på ca. 
100m2 i skel mod Store Strand, er der udarbejdet 
et kommuneplantillæg (nr. 16). Herved kan der 
lokalplanlægges for havnehuset. Tillægget 
reviderer ikke kulturmiljøbeskrivelsen. 
 
Vurdering: 
Det er vurderingen, at lokalplanen generelt i høj 
grad understøtter og sikrer kulturmiljøerne. Dog 
vil havnehuset i skel mod Store Strand gøre sam-
spillet mellem havn, strand og strandeng mindre 
tydelig, fordi den nye havnebygning udgør én 
længere bygning i modsætning til de eksisterende 
mindre og spredt beliggende bygninger og andre 
strukturer, der ligger på Store Strand op ad 
byggefeltet. Disse strukturer giver mulighed for 
passage og kig mod havn og strand på tværs (se 
beskrivelsen af huset under ”Kystområde”).  
Den ny bygning vil lukke af for passage og kig 
mod havn og strand på tværs. Derved bliver det 
et knapt så ”let-opfatteligt hele” sammenlignet 
med nuværende forhold. Dog er det også vurde-
ringen, at der ikke er tale om en ødelæggende 
ændring, men en svækkelse. 
 
Samtidig er det vurderingen, at havnehuset vil 
understøtte nærområdets rekreative brug og vil 
tilføre området basale funktioner, som der er 
brug for ved bystrande og på havne, hvilket 
stemmer overens med kommuneplanens 
intentioner for nærområdet samlet set. 
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Således vil nærområdet samlet set blive styrket 
funktionelt, hvilket er positivt for både havne- og 
badegæster, og matcher kommuneplanens 
intentioner for så vidt angår benyttelse af 
bystrande og lokalstrande. 
 
De øvrige dele af kulturmiljøet og kulturmiljøet 
ved Kirkestranden vil ikke blive påvirket af 
ændringerne.  

Kirker og deres omgivelser  x  Egebæksvang Kirke ligger i området. 
Kirkebygningen, kirkegården og et mausoleum er 
fredet i henhold til loven om Danmarks Folke-
kirker. Der gælder derfor kirkeomgivelser og 
kirkebyggelinjer. Planen fastholder områdets og 
tilstødende områders arealanvendelse og 
medfører ikke ændringer, der kan påvirke de 
hensyn, der skal tages til kirken og området. 

Arkitektonisk arv  x  Lokalplanen er udarbejdet for at sikre de mange 
bevaringsværdige huse og det bymiljø, som de 
indgår i. Lokalplanens beskytter dem mod ned-
rivning og indeholder bestemmelser i henhold til 
stilarten, der styrer, hvordan man må ændre 
(bygge om- eller til) sit bevaringsværdige hus.  

Arkæologisk arv   x Der kan forventes at være materiale af værdi i 
jorden. Genstande i jorden er beskyttet gennem 
museumsloven. 

Beskyttelser i henhold til 
Museumsloven: Sten- og jorddiger 
(§§ 29a - 
29d), Fortidsminder (§ 29e-29h) 

 x  Der er både beskyttede sten- og jorddiger og 
beskyttede kirkediger. Der er et beskyttet 
fortidsminde (Rostgaards Kilde).   
Planen beskytter enkeltelementer og anlæg af 
kulturhistorisk betydning, fx Fiskestadesten, og 
synliggør de anlæg mv., der er beskyttet af anden 
lovgivning. 

Fredede eller bevaringsværdige 
bygninger 

 x  Godt 150 huse er blevet udpeget som bevarings-
værdige, svarende til ca. 1/4-del af områdets 
huse. Egebæksvang Kirke (Kirkebygningen, 
kirkegården og et mausoleum) er fredet i henhold 
til loven om Danmarks Folkekirker.  
Se også ovenfor (Arkitektonisk arv). 

Befolkning og sundhed 

Indendørs støjpåvirkning   x Ikke relevant. 

Sundhedstilstand   x Ikke relevant. 

Svage grupper (trafik)   x Ikke relevant. 
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Friluftsliv/rekreative interesser  x  Planen fastholder havn, strandområdet, bypark 
o.l. Et nyt fælles havnehus vil styrke havnens og 
nærområdets rekreative brug og medføre basale 
funktioner, som der er brug for ved bystrande og 
på havne. Således vil nærområdes friluftsliv og de 
samlede rekreative interesser blive styrket, 
hvilket er positivt for både havne- og badegæster, 
og det matcher kommuneplanens intentioner for 
så vidt angår benyttelse af bystrande og lokal-
strande. 

Badevand/strandliv  x  Se ovenfor. 

Begrænsninger og gener over for 
befolkningen 

 x  Se ovenfor og nedenfor. 

Sikre adgang til offentlig / privat 
service 
 

 x  Planen fastholder og understøtter områder 
udlagt til skole og børnehave, forenings- og by-
/handelsliv. 

Sikre sunde boliger   x Håndteres ikke via lokalplanlægning. 

Sikre sikkert strålingsniveau   x Se ovenfor. 

Sikkerhed 

Brand, eksplosion, giftpåvirkning   x Se ovenfor. 

Kriminalitet   x Se ovenfor. 

Socioøkonomiske effekter 

Påvirkning af sociale forhold  x  Planen understøtter fortsat byliv på Havnetorvet 
samt byliv og de rekreative muligheder på havn 
og strand. 

Påvirkning af erhvervsliv  x  Planen muliggør erhvervsliv, der kan forenes med 
boligområdet. 

Benyttelse i dagtimerne  x  Se ovenfor (begge felter). 

Benyttelse i aftentimerne  x  Se ovenfor. 

Benyttelse om natten   x Ikke relevant. 

Visuel effekt 

Arkitektonisk udtryk  x  Se under afsnit Kulturarv. 

Lys og/eller refleksioner  x  Planen sikrer, at genskins- eller blændings-
problematikker undgås. Planen sikrer også, at 
belysning skal være nedadrettet. 
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Tilpasning til lokalmiljøet  x  Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at 
fastholde og styrke det bevaringsværdige og 
attraktive bymiljø. Udgangspunktet for den 
videre udvikling er, at der skal værnes om og 
tages hensyn til områdets bevaringsværdier og 
særlige kvaliteter, så disse ikke forringes eller 
udviskes. Særligt dér hvor bevaringsinteresserne 
er størst. Planen indeholder bestemmelser, der 
sikrer tilpasning til bymiljøet, også på havnen. 

Højde/omfang i forhold til 
lokalområdet 

 x  Planen indeholder bestemmelser, der sikrer 
tilpasning til bymiljøet, også på havnen. 

Andre forhold   
  

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 Kumulative effekter: ingen potentielt væsentlige. 

Se nedenfor. 
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Samlet vurdering og konklusion  
 
 

Det vurderes, at ”Forslag til Lokalplan 3.55 – Lokalplan for bevaring 
og udvikling af Espergærde, øst for Kystbanen” ikke forventes at 
kunne medføre væsentlig negativ miljøpåvirkning. Derfor udarbejd-
es ikke miljørapport. 
 
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: 
• Lokalplanen omfatter et eksisterende, fuldt udbygget byområde til 
helårsboligformål, hvor der ikke er en lokalplan i forvejen.  
Planen har til formål at fastholde og styrke bymiljøet og bevarings-
værdierne, særligt hvor der er flest bevaringsinteresser. Planen giver 
fortsat området mulighed for at udvikle sig i respekt for bevarings-
formålet. Planen er i overensstemmelse med kommuneplanen, dog 
er der udarbejdet et kommuneplantillæg (nr. 16, se egen miljø-
screening) for at muliggøre et byggefelt på Espergærde Havn til et 
fælles havnehus, hvilket funktionelt set vil styrke havnens og 
nærområdets rekreative brug. Planen (inkl. kommuneplantillæg) 
forventes ikke, at kunne medføre væsentlig negativ miljømæssig 
påvirkning af omgivelserne, heller ikke kumulativt set.  
•Planen vil ikke påvirke internationale naturbeskyttelsesområder/ 
Natura 2000 områder eller påvirke yngle og rastesteder for Bilag IV 
arter jf. EU´s Habitatdirektiv. 
• Området ligger delvist i et OSD-område, og en mindre del ligger 
inden for et indvindingsopland, men grundvandet forventes ikke at 
kunne blive påvirket negativt af planen, da planen ikke giver 
mulighed for ændret anvendelse i mere miljøbelastende retning. 
•Planen kan ikke påvirke forhold, der er beskyttet af anden 
planlægning eller lovgivning. 

 


