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Screeningsskema for planer og programmer   

 

Kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af den indvirkning på miljøet, der er 
omhandlet i § 10 i Bekendtgørelse af lov nr. 973 af 25.06.2020 om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM). Kriterierne i bilag 3 er indarbejdet i nedenstående 
skema.   

Planens karakteristika og kendetegn ved indvirkning og det område som kan blive 
berørt jf. lovens bilag 3  
    

Data for plan/program  

Plan/program navn  Forslag til kommuneplantillæg 6 – Sommerhusområde i 

Piledybet 

  

 
 

 

  
  
  
  

Bemærkninger  

I hvilket omfang planen kan danne grundlag for 

projekter og andre aktiviteter mht. beliggenhed, 

art, størrelse og driftsbetingelser eller ved tildeling 

af midler.  

 x    Der er en gældende lokalplan for 

området, - tillæg 6 – tilretter 

kommuneplanen. Med dette tillæg 6 

tilrettes kommuneplanen således, at der 

er overensstemmelse med arealernes 

zonestatus jf. planlovens §34. Dette sker 

ved udlæg af ramme svarende til den 

øvrige del af samme 

sommerhusområde. 

I hvilket omfang planen har indflydelse på andre 

planer og programmer, herunder også planer og 

programmer, som indgår i et hierarki.  

 x    Tillægget tilretter kommuneplanen 

således at der er planmæssig 

sammenhæng mellem gældende 

lokalplan og denne. Med en vedtagelse 

af rammerne 9.F.8 og 9.F.9 kan der ske 

en udnyttelse af området som beskrevet 

i den gældende lokalplan 2.02. 

 

Rammerne er formuleringsmæssig 

identiske med rammen 9.F.3, som 

dækker den øvrige del af lokalplan 2.02. 

Planens eller programmets relevans for 
integreringen af miljøhensyn, specielt med henblik 
på at fremme bæredygtig udvikling.  
  

x     
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Om planen eller programmet har relevans for 

gennemførelsen af anden miljølovgivning, der 

stammer fra en EU-retsakt (f.eks. planer og 

programmer i forbindelse med affaldshåndtering 

eller vandbeskyttelse). 

x    

 

  

  

 

Bemærkninger  

By – og Kulturmiljø og landskab      

Byarkitektonisk værdi  

F.eks. Bystruktur, Byprofil, Byafgrænsning, Visuel 

påvirkning, Særlige hensyn, Sammenhænge mv.  
 x    

 Tillæggets indeholder rammer der er 

identiske med de eksisterende rammer 

inden for lokalplan 2.02.  

Landskabsarkitektonisk værdi  

F.eks. Værdifuldt landskab, Kulturhistorisk 

landskab, Kystnærhed, Geologiske interesser, 

Terrænformer, Visuel påvirkning, Jordbalance i 

anlægsprojekter.  

 

x  

  

 Hele området er beliggende inden for 

område med følgende retningslinjerne. 

 

8.2.4 

Særlige udsigter 

Udnyttelse af rammeområderne 

9.F.8 og 9.F.9 med de eksisterende 

omkredsende sommerhuse, vil ikke 

påvirke de særlige udsigter ift. 

oplevelsen af kystlandskabet, 

grundet indpasningen i den 

eksisterende bebyggelse og 

terrænforhold. 

 

8.2.3 

De større sammenhængende 

landskaber 

Det vurderes, at der med udnyttelse 

af områderne inden for rammerne 

9.F.8 og 9.F.9 netop vil ske en 

tilpasning af området  specielt i 

forhold til bebyggelsesstruktur og 

skala. Derfor vurderes det, at 

området vil opleves som en 

sammenhæng og ikke give en 

væsentligt ændring af oplevelsen af 

landskabet. 
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Kulturarv og arkæologiske forhold  

F.eks.: Værdifulde kulturmiljøer, Jordfaste 

fortidsminder (beskyttelseslinjer), Sten og 

jorddiger, Kirkebyggelinie, Exner fredning af 

kirkeomgivelser, Arkitektonisk og arkæologisk arv, 

Fredede eller bevaringsværdige bygninger, 

Bevaringsværdige sammenhænge.  

 

x 

  

 I tilknytning til området ligger en 

gravhøj  

Ifølge fund og fortidsminder en dysse 

eller jættestue fra stenalder. (dateret 

3950 - 2801 f.kr.) I en af dækstenen er 

der skålformede fordybninger, disse er 

dateret 1700 -501 f.kr ( Bronzealder) 

 

Fortidsmindet er beskyttet af en 100 

meter bred 

fortidsmindebeskyttelseszone, 

startende ved fortidsmindets fod.  

Indenfor denne zone gælder særlige 

bestemmelser, som har til formål at 

bevare fortidsmindets landskabelige 

værdi (indkik) samt at beskytte 

fortidslevn som måtte være bevaret i 

jorden. Ofte ligger der velbevarede 

fortidslevn i tilknytning til 

fortidsminder. 

 

Det er således ikke tilladt at opføre 

bygninger, tilplante eller gennemføre 

terrænændringer 

Grønne områder og beplantning  

F.eks. Parkområder, landskabskiler, skov, værdifuld 

beplantning, og adgang til disse områder. Medfører 

projektet indgreb i et grønt landskab/område?  

 

x 

  

 Se afsnit omkring landskab.  

Naturbeskyttelse      

Dyre- og planteliv samt biologisk mangfoldighed  

F.eks. Ændringer i kvaliteten og omfanget af 

levesteder for planter og dyr. Fredede eller 

rødlistede arter, bilag 4 arter. Vildtreservater. 

Aktiviteter eller færdsel i naturen, der påvirker 

plante- eller dyrelivet. Spredningskorridorer og 

barrierer herfor 

  x   

Naturbeskyttelse  

Natura2000 

 

Lokalplanområdet og rammerne er 

delvist beliggende i Natura 2000 

område Sydfynske Øhav (nr. 127). 

Natura 2000-området består af 

Fuglebeskyttelsesområde (SPA 72) 

og Habitatområde (SAC 111). Det er 

kommunens samlede vurdering at 

en fuldstænding realisering af 

lokalplan 2.02 ikke vil betyde en 

væsentlig påvirkning af Natura 

2000-området. Dette skyldes, at der 

ikke påvirkes arter eller deres 

levesteder eller naturtyper fra 

udpegningsgrundlaget for Natura 

2000-området.  

Fuglebeskyttelse (SPA 72) 

 

Fuglebeskyttelsesdirektivet 

fastlægger en generel beskyttelse af 

alle vilde fugle og deres levesteder i 
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og udenfor Natura 2000. Nærmeste 

fuglebeskyttelsesområde er nr. 

SPA72 Marstal Bugt den Sydlige del 

af Langeland, som er en del af 

Natura 2000-område nr. 127 

’Sydfynske Øhav’. 

Fuglebeskyttelsesområdet er 

beliggende helt op til 

lokalplanområdet. 

 

Piledybet er kortlagt som levested i 

god tilstand for Rørdrum og Rørhøg, 

(tilstandsklasse ll) i Natura 2000 

basisanalyse 2022-27. 

 

Realiseringen af hele området for 

lokalplanen åbner ikke for at 

inddrage arealer med levesteder for 

fugle på udpegningsgrundlaget for 

SPA 72. Planområdet udgøres af 

landbrugsarealer i omdrift og 

sommerhusgrunde. Da der i 

forvejen er et stort 

sommerhusområde omkring 

Piledybet, er det kommunens 

vurdering at udnyttelse af 

lokalplanen ikke vil betyde en 

væsentlig ændring af påvirkning af 

arter på udpegningsgrundlaget, eks. 

i form af forstyrrelse af ynglefugle. 

På grund af det ansøgte projekts 

karakter, afstanden til nærmeste 

egnede levesteder i 

Fuglebeskyttelsesområdet (eks. 

Piledybet), vurderes det samlet, at 

en realisering af hele området inden 

for lokalplan 2.02, hverken i sig selv 

eller i forbindelse med andre planer 

og projekter, vil påvirke 

Fuglebeskyttelsesområdet 

væsentligt. Habitatområde (SAC 

111) Lokalplanområdet er delvist 

beliggende i Habitatområde 

Sydfynske Øhav (SAC 111). Der er 

ikke kortlagt habitatnaturtyper eller 

levesteder for arter fra 

udpegningsgrundlaget indenfor 

lokalplanområdet. 

Lokalplanområdet udgøres af 

landbrugsarealer i omdrift og 

sommerhusgrunde. Da der ikke 

påvirkes naturtyper eller levesteder 
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for arter fra udpegningsgrundlaget 

for SAC 111, så er det kommunes 

samlede vurdering at realiseringen 

af lokalplanen ikke vil betyde en 

væsentlig påvirkning af 

habitatområdet  

 

Habitatområde (SAC 111)  

Lokalplanområdet er delvist 

beliggende i Habitatområde 

Sydfynske Øhav (SAC 111). Der er 

ikke kortlagt habitatnaturtyper eller 

levesteder for arter fra 

udpegningsgrundlaget indenfor 

lokalplanområdet. 

Lokalplanområdet udgøres af 

landbrugsarealer i omdrift og 

sommerhusgrunde. Da der ikke 

påvirkes naturtyper eller levesteder 

for arter fra udpegningsgrundlaget 

for SAC 111, så er det kommunes 

samlede vurdering at realiseringen 

af lokalplanen ikke vil betyde en 

væsentlig påvirkning af 

habitatområdet. 

 

 

Bilag IV arter  

Det planlagte areal omfatter 

udelukkende landbrugsjord i om 

drift (dyrket) og arealer med 

sommerhusgrunde. Det er derfor 

kommunens vurdering at 

realiseringen af planen ikke vil 

påvirke egnede levesteder for arter 

opført på Habitatdirektivets Bilag IV- 

Det er derfor kommunens vurdering 

at planen ikke skader Bilag IV-arter 

eller deres yngle- og rastesteder. 

 

 

.     .  

  

Naturbeskyttelsesinteresser (NBL)  

F.eks. §3- sø, -mose, -overdrev, -å. Beskyttede jord- 

og stendiger, vandhuller. Skovbyggelinie, Sø og 

åbeskyttelseslinie. Biologiske korridorer. Særligt 

beskyttelsesområde.  

 

  

  

  

Se afsnit ovenfor 
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Internationale naturbeskyttelsesområder  

F.eks. Natura2000, EF-habitatområder, 

Ramsarområder, Fuglebeskyttelsesområder.  
 

  

  

Se afsnit om Dyre- og planteliv. 

Skovrejsning  

F.eks. skabes eller fjernes der skov?  
x 

  
  

  

Forurening  

Luft  

F.eks. luftforurening fra trafik og virksomheder. Er 

placeringen påvirket af luftforurening fra 

omgivelserne? Nærhed til landbrug? Støv.  

x     

  

Lys og/eller refleksioner  

F.eks. Bygningsoverfladers, belysnings, skiltes, 

trafikanlægs og køretøjers påvirkning i forhold til 

naboområder og trafikanter  

 

x  

  

  

Jord  

F.eks. Kortlagt jordforurening? Risiko for 

jordforurening. Påvirkning af inde-/udeklima. 

Jordens overflade, anvendelighed, dyrkningsværdi. 

Nedsivning i jorden. Vind- eller vanderosion.  

  

  

  

x  
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Bemærkninger  

Grundvand  

F.eks. Afstand til vandforsyningsanlæg/ -boringer. 
Risiko for nedsivning af forurenende stoffer. 
Drikkevandsforsyning/reserver. OSD (særlige 
drikkevandsinteresser), BNBO (Boringsnære 
beskyttelsesområder), IVO (Vandværks 
indvindingsopland),  
SFI (Sprøjtemiddelfølsomme indvindingsområder).  

 x   

 

Overfladevand  

F.eks. udledning af organiske, uorganiske, toksiske 

stoffer til søer/vandløb. Afledning af overfladevand 

fra befæstede arealer. Recipientpåvirkning fra 

overfladevand.  

 x   

.  

Udledning af spildevand  

F.eks. mængde, betydning for recipient, 

renseanlægs kapacitet  
 x   

  

Støj og vibrationer  

F.eks. støjpåvirkning af omgivelserne. Er 

placeringen påvirket af støj fra omgivelserne? 

Trafikstøj!  

 

x  

  

  

Lugt  

F.eks. udledning af stoffer der giver lugtgener. Er 

placeringen påvirket af lugtgener fra omgivelserne?  
 x    

  

          

Trafik og transport  

Sikkerhed/tryghed   x      

Trafikafvikling/-kapacitet  

F.eks. tilgængeligheden til området med bil, 

offentlig transport og for cyklende og gående. Øget 

trafikmængde? Trafiksikkerhed.  

 

  

  

 Området skal udlægges iht til gældende 

lokalplan.  

Klima  

Vindforhold og skyggevirkninger   x       

Risiko for oversvømmelse  
  

x  
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Bemærkninger  

Klimahåndtering         

Drivhuseffekt  

Fx ændret vandstand som følge af global 

opvarmning.  
 

x  

  

  

Ressourceanvendelse  

Arealforbrug  
 

 
  

Område overgår fra dyrket 

landbrugsjord til sommerhusbyggeri 

Energiforbrug   x     

Vandforbrug   x     

Produkter, materialer, råstoffer   x     

Kemikalier og miljøfremmede stoffer   x     

Affald  

F.eks. Genanvendelse. Forøgelse af 
affaldsmængde. Transport af miljøfarlige stoffer.  

  

 

x 

  

  

Tilladelser  

Forurenede grunde på vidensniveau 0, I og II, 

områdeklassificering  x 
 

  
  

Jordflytning  x       

Deponering af jord  x       

Råstoffer         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9  

  

  

 

Bemærkninger  

Deponering af affald   x       

Befolkning og sundhed      

Mennesker   

F.eks. Sundhed, belastningsfaktorer som støj, 

vibrationer, lugt, lys, refleksion, luftforurening og 

stresspåvirkning.  

 x  

  

Boligmiljø  

F.eks. Skabes der oplevelsesrige og trygge 

boligmiljøer og påvirkes eksisterende boligmiljøer af 

planen? Planens konsekvenser for nærområdets 

beboere.  

 x  

Lokalplan 2.02 – kan udnyttes og der 

vil blive bygget flere sommerhuse i  

området  

Friluftsliv/rekreative interesser  

F.eks. skaber planen mulighed for udendørsophold - 

herunder leg og sport m.v. Mulighed/adgang til 

rekreative oplevelser  

 x  

  

Svage grupper   

F.eks. handicappede, tilgængelighed for alle?  
 

x 
 

  

Brand, eksplosion, giftpåvirkning Jf. 

f.eks. Risikobekendtgørelsen.  x 
 

 
  

Grænseoverskridende karakter af indvirkning      

Er der grænseoverskridende indvirkninger ved 

planen?  x        

Kumulative effekter      

Har planens indvirkning kumulative effekter med 

andre planer/indvirkninger?     x      

Miljøpåvirkning (mennesker og miljø)      

Hvorvidt der eksisterer miljøproblemer af relevans 

for planen.    x      

Er der sandsynlige, varige, hyppige eller permanente 

indvirkninger på miljøet?  
   

Lokalplan 2.02 vil kunne udnyttes 

fuld ud, og vil være permanent. 
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Overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller –

grænseværdier?  
x       

Er planen til fare for menneskers sundhed eller 

miljøet? (f.eks. på grund af ulykker)  
x       

Arealpåvirkning      

  

 

 

 

 

Bemærkninger  

Påvirker planen et stort geografisk område eller en 

stor befolkningsgruppe?   
  

 
 x     

Er der særlige karakteristiske naturtræk eller 

kulturarv inden for området, som kan blive berørt?    
 

x  
Se afsnit i inden for natur og 

kulturarv.  

Er der tale om intensiv arealudnyttelse inden for 

området, som kan blive påvirket?    

 

x  

 

Indvirker planen på områder eller landskaber, som 

har en anerkendt beskyttelsesstatus på nationalt 

plan, fællesskabsplan eller internationalt plan?  
  

 
x  Se afsnit vedr natur, landskab. 

Sammenfatning      

Behov for miljøvurdering?  Nej   Ja    

Vurdering af om der ud fra ovenstående skal 

gennemføres en egentlig miljøvurdering af planen.  

x  

 

  

Der er ikke enkelte parameter der 

giver anledning til at det vurderes at 

der skal gennemføres en egentlig 

miljøvurdering af 

kommuneplantillæg 6. 

 

Parametrene samlet set vurderes 

ikke at give en påvirkning, der 

medfører at der skal gennemføres 

en egentlig miljøvurdering af 

kommuneplantillæg 6 

  

  


