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Afgørelse om behovet for udarbejdelse af miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 20212033 for Haderslev Kommune (lokal del)
Afgørelse
Haderslev Byråd har den 30. marts 2021 truffet afgørelse, om at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering af
Forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Haderslev Kommune (lokale del gældende for Haderslev
Kommune).
Baggrund og lovgrundlag
Haderslev Kommune har udarbejdet Forslag til Kommuneplan 2021. Planforslaget er omfattet af Lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), hvorfor kommunen har screenet
forslaget for at vurdere, om kommuneplanen vil kunne påvirke miljøet væsentligt.
Miljøvurderingsloven stiller krav om, at ændringer i eksisterende planer, der har væsentlig indvirkning på
miljøet, skal miljøvurderes. Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2021-2033 – Haderslev Kommunes
lokale del omfatter de ændringer, der er foretaget i hovedstruktur, retningslinjer og rammedelen i forhold
til den gældende Kommuneplan 2017-2033, og som ikke er indeholdt i miljøvurderingen af Forslag til
fælles Kommuneplan 2021-2033 for Trekantområdet.
Planforslaget er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 1 nr. 1 og bilag 2, samt § 8, stk. 2 nr. 1, for
planer/programmer, der kun fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller angiver
mindre ændringer i sådanne planer/programmer.
I henhold til miljøvurderingsloven er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for
fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan have en væsentlig indvirkning på miljøet. For at vurdere
om en plan skal miljøvurderes, foretages en screening af planen.
Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af potentielle sandsynlige
miljøpåvirkninger. Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal vurderingen kun indeholde
de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med hensyn til aktuelle og gængse metoder, og til
planens detaljeringsgrad og placering i planhierarkiet.

Vurdering og begrundelse
Forslaget til kommuneplan 2021-2033 for Haderslev Kommunes lokale del bygger i væsentligt omfang på
den gældende Kommuneplan 2017-2029. En gennemgang har vist, at der er foretaget følgende ændringer
i plangrundlaget:








Planens hovedstruktur og redegørelse er opdateret med udgangspunkt i aktuelle nye data samt
fokusområder i planstrategien og er tilpasset statslige og regionale planer, samt ændret
lovgivning.
Der er tilføjet en ny lokal retningslinje for udvikling i landsbyer, krav om visualisering i
kystlandskabet samt oversvømmelse og erosion, og foretaget justering af retningslinjer for
bymønster, detailhandelsområder, bymidter, bydelscentre, lokalcentre, områder til butikker med
særligt pladskrævende varegrupper samt minimumskoter for byggeri, jf. Bilag A, hvoraf nogle af
retningslinjerne er overført til kommuneplanens lokale del.
Herudover er også temaerne for kulturhistoriske værdier, stilleområder, forbrændings- og
deponeringsanlæg, husdyrbrug og udflytning af driftsbygninger overført til kommuneplanens
lokale del, og der er foretaget mindre tekstmæssige tilretninger af disse. Samtidig udgår
retningslinjerne for kolonihaver, grønne og aktive byer, nye boliger i landsbyer, nye boliger og
bevaringsværdi i Haderslev Kommune samt lokalplanlægning for bæredygtigt bymiljø af
planlægningen, fordi de enten ikke er relevante, eller fordi de erstattes af nye retningslinjer.
Desuden er der foretaget opdatering ved konsekvensrettelser med indarbejdelse af vedtagne
tillæg til Kommuneplan 2017-2029 i rammerne og den øvrige del af kommuneplanen.

Miljøscreening af Forslag til Kommuneplan 2021-2033 – Haderslev Kommunes lokale del i forhold til det
gældende plangrundlag viser, at der ikke er behov for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne og
-påvirkningerne. På baggrund af screeningen vurderes det, at planforslaget ikke har væsentlig påvirkning
på de miljøparametre, som indgår i screeningen. Screeningen af planen viser ingen væsentlige
indvirkninger på miljøet. Der er ikke emner, der bør undersøges nærmere.
Set i forhold til den samlede kommuneplan er der tale om mindre ændringer, der primært har karakter af
opdatering og tilpasning.
Samlet vurderes det, at forslaget til kommuneplanens lokale del ikke vil få en væsentlig indvirkning på
miljøet og derfor ikke er omfattet af miljøvurderingslovens krav om udarbejdelse af miljøvurdering. I
screeningsafgørelsen er der desuden lagt vægt på

Planens karakteristika og overordnede karakter

at planen ikke påvirker et Natura 2000-område

at planen er i overensstemmelse med den overordnede planlægning (landsplanlægningen,
vandområdeplaner, Natura 2000-planer, den regionale råstofplan og planstrategien).
Kommuneplanen fastlægger på overordnet niveau mål, retningslinjer og rammer for bl.a. den fysiske
udvikling i kommunen. Derfor skal kommuneplanforslag også vurderes på dette overordnede niveau.
Dette medfører, at vurderingen således koncentrerer sig om generelle vurderinger af forhold, der kan have
en indvirkning på miljøet, og hvilke afværgeforanstaltninger det bør overvejes at inddrage i forbindelse
med detailplanlægning af f.eks. infrastruktur eller byudvikling.
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Bilag
Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Trekantområdet ses her:
(https://kommuneplan2021.haderslev.dk/media/2545/miljoerapport_trekantomraadets-faelles-kp21.pdf)
Miljøscreening af forslag til Kommuneplan 2021-2033 - lokal del gældende for Haderslev Kommune ses
her: (https://kommuneplan2021.haderslev.dk/media/2406/miljoescreeningsnotat-miljoevurdering-afkommuneplan-2021-2033-haderslev-kommunes-lokale-del.pdf)
Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over afgørelsen om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet. Det er
enhver med retlig interesse i sagens udfald, der kan klage over formelle mangler i afgørelsen – de
såkaldte retlige spørgsmål. Klagen skal indgives inden 4 uger efter, at afgørelsen er 3/3 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.
Du skal klage via Klageportalen, ved at logge på med din NemID på Planklagenævnets hjemmeside
(https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/)
På siden finder du mere information om, hvordan man klager. Når du klager, skal du betale et klagegebyr.
Gebyret er på 900 DKK for privatpersoner og 1.800 DKK for virksomheder, organisationer og offentlige
myndigheder. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Haderslev Kommune. Hvis Haderslev
Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen 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. Du kan læse mere om muligheden
for at blive fritaget for at benytte klageportalen på Planklagenævnets hjemmeside. Haderslev Kommunes
afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold,
der er omfattet af planloven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.
Venlig hilsen

Heidi Møller
Arkitekt, projektleder
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