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1 Indledning 

Erhvervsstyrelsen har på baggrund af planlovsændringen i juni 20171 igangsat ud-

arbejdelse af et forslag til nyt landsplandirektiv til overførsel af sommerhusområder 

til byzone efter planlovens § 3, jf. § 5b, stk. 6. 

Med den nye planlov gives der mulighed for at overføre eksisterende sommerhus-

områder inden for kystnærhedszonen til byzone, hvis lovens generelle kriterier for 

udlæg af arealer til byzone er opfyldt, jf. § 11 a. 

Kystkommunerne har i efteråret 2017 kunne ansøge om mulighed for at overføre 

sommerhusområder til byzone. Muligheden for at overføre et sommerhusområde til 

byzone gives med landsplandirektiv. Bliver et område udpeget i landsplandirekti-

vet, kan kommunen overføre det pågældende sommerhusområde til byzone ved en 

lokalplan.  

I forbindelse med forslag til landsplandirektiv udarbejdes der en miljøvurdering af 

planen i overensstemmelse med Miljøvurderingslovens afsnit II.2   

Denne afgrænsningsrapport er udarbejdet i medfør af Miljøvurderingslovens § 11 

med henblik på at afgrænse miljøvurderingens omfang og detaljeringsgrad, herun-

der:  

• At identificere de miljøfaktorer, som sandsynligvis vil blive påvirket af pla-

nens gennemførelse, 

• At identificere eventuelle miljøpåvirkninger, som bliver en konsekvens af 

gennemførelsen af planens alternativer, 

                                                      

 

 
1 Lov nr. 668 af 08.06.2017 om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og 

lov om aktindsigt i miljøoplysninger. 
2 Lov nr. 448 af 10.05.2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM). 
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• At kortlægge de relevante nationale miljømålsætninger, som skal inddrages i 

miljøvurderingen, og 

• At opstille vurderingskriterier knyttet til de identificerede miljøpåvirkninger, 

herunder en kortlægning af databehov og datatilgængelighed. 
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2 Landsplandirektiv for overførsel af 

sommerhusområder til byzone 

Med den nye planlov gives der mulighed for at overføre eksisterende sommerhus-

områder inden for kystnærhedszonen til byzone, hvis lovens generelle kriterier for 

udlæg af arealer til byzone er opfyldt, jf. § 11 a. 

I medfør af planlovens bestemmelser skal det nye landsplandirektiv tilgodese føl-

gende kriterier: 

› Der skal i kommunen være et behov for yderligere areal til byvækst.  

› Sommerhusområder der ønskes overført, skal ligge i umiddelbar tilknytning til 

eksisterende sammenhængende byzone, så byen udvikles inde fra og ud. 

› Mindst 3/4 af de berørte grundejere skal ønske en overførsel til byzone, på 

baggrund af en redegørelse fra kommunalbestyrelsen for de konsekvenser en 

overførsel kan have for den enkelte grundejer. 

I ansøgningsperioden i efteråret 2017 er der indkommet 4 ansøgninger: (areal og 

antal eksisterende sommerhusgrunde angivet i parentes) 

› Fanø Kommune: Nordby (0,8 ha – 0 grunde) 

› Stevns Kommune: Strøby Egede (8,3 ha – 78 grunde) 

› Vordingborg Kommune: Masnedø (3,7 ha – 12 grunde) 

› Aarhus Kommune: Skæring Strand (129 ha – 1.055 grunde) 

På baggrund af en vurdering af de indmeldte forslag fra kommunerne, udpeges i 

Landsplandirektivet de sommerhusområder, der kan overføres til byzone på bag-

grund af efterfølgende kommune- og lokalplanlægning.  
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Kommunernes forslag til sommerhusområder der kan overføres til byzone, vil blive 

vurderet ud fra planlovens overordnede mål om, at ny bebyggelse indpasses i den 

kystlandskabelige helhed, så de åbne kyster forsat kan udgøre en væsentlig land-

skabelig værdi.  

 

 

Figur 1:  Ortofoto (2017) der viser beliggenheden af det ansøgte areal i sommerhusom-

rådet ved Nordby i Fanø Kommune (planområdet).  
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Figur 2:  Ortofoto (2017) der viser beliggenheden af det ansøgte areal i sommerhusom-

rådet i Strøby Egede i Stevns Kommune (planområdet). Arealet mellem eksiste-

rende byzone og det ansøgte område, er på baggrund af Fingerplan 2017 mu-

liggjort overført til byzone. 
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Figur 3:  Ortofoto (2017) der viser beliggenheden af det ansøgte areal i sommerhusom-

rådet på Masnedø ved Vordingborg i Vordingborg Kommune (planområdet).   

 

Figur 4:  Ortofoto (2017) der viser beliggenheden af det ansøgte areal i sommerhusom-

rådet ved Skæring Strand i Aarhus Kommune (planområdet).  
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2.1 0-alternativet 

I forbindelse med vurderingen af de indkomne forslag fra kommunerne sammen-

holdes disse med en referenceramme, 0-alternativet, for at kunne sammenholde 

konsekvenserne af en udvikling uden vedtagelse af landsplandirektiv med som-

merhusområder der kan overføres til byzone.  

Miljøvurderingens 0-alternativ fastlægges som den situation, at de ønskede som-

merhusområder videreføres uden mulighed for overførsel til byzone.  
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3 Afgrænsning af miljøvurderingen 

I miljøvurderingsloven er der krav om, at miljørapporten skal baseres på den sand-

synlige væsentlige indvirkning inden for et bredt miljøbegreb, der omfatter følgen-

de faktorer: 

• biologisk mangfoldighed, flora og fauna 

• befolkningen 

• menneskers sundhed 

• jordbund og jordarealer 

• vand 

• luft 

• klimatiske faktorer 

• materielle goder 

• landskab 

• kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser, samt arkitektonisk og arkæo-

logisk kulturarv 

• større menneskeskabte katastroferisici og ulykker 

• ressourceeffektivitet, samt 

• det indbyrdes forhold mellem disse faktorer 

3.1 Sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger 

Afgrænsningen af de sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger er gennemført i 

henhold til de i loven fastlagte miljøfaktorer. Denne afgrænsning er gennemført for 

at identificere de områder, hvor der kan være sandsynlighed for en væsentlig mil-

jøpåvirkning, og som derfor skal vurderes nærmere i miljøvurderingsrapporten. Se 

tabel 1. 

De sandsynlige væsentlige miljøfaktorer omfatter: 

› Landskabet, herunder kystlandskabet og kulturmiljø mv.  

› Naturinteresser, herunder beskyttet natur, fredskov og skovbyggelinje. 
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Tabel 1       Oversigt over miljøfaktorer og mulige miljøpåvirkninger af Landsplandirektiv for overførsel af sommerhusområder til 

byzone.  

Miljøfaktorer Mulig påvirkning Forventet væsentlighed af påvirkning Scoping 

Væsentlig Afhængig 

af imple-

mentering 

Mindre 

væsentlig 

Biologisk mang-

foldighed, flora og 

fauna 

Hvis der planlægges for ændrede og øgede 

byggemuligheder kan det eventuelt påvirke  

flora og fauna og biologisk mangfoldighed som 

følge af direktivets udpegning af sommerhus-

områder der kan overføres til byzone. Der er 

bl.a. beskyttet natur, fredskovsarealer og skov-

byggelinjer i visse dele af områderne.  

Påvirkningen vil dog også afhænge af den kon-

krete lokalplanlægning. 

x x  Biologisk 

mangfoldig-

hed, flora og 

fauna indgår 

i miljørap-

porten. 

Befolkningen, 

levevilkår og ma-

terielle goder 

 

Forudsætningen for direktivets udpegning af 

sommerhusområder der kan overføres til byzo-

ne er bl.a., at planerne vil have underordnet 

betydning for turismen og områdets rekreative 

værdi, hvilket kommunerne har redegjort for 

ved ansøgningen.  

Derudover kan udpegningen medføre øget pres 

på kommunernes serviceforsyning i områderne 

som følge af mere helårsbeboelse, men det 

vurderes ikke at medføre væsentligt ændrede 

forhold.  

Påvirkningen vil dog også afhænge af den kon-

krete lokalplanlægning. 

 x x Indgår ikke i 

miljørappor-

ten. 

Menneskers 

sundhed 

Alle sommerhusområder er beliggende i sam-

menhæng med eksisterende vej- og infrastruk-

turanlæg.  

Der forventes ingen væsentlige øgede mæng-

der af biltrafik eller ændringer i trafikstrømme 

som kan medfører øget trafikstøj. 

  x Indgår ikke i 

miljørapport. 

Jordbund og jord-

arealer 

Der forventes ingen væsentlig indvirkning på 

jordbund. 

Jordforurening afklares ifm konkret lokalplan-

lægning. 

  x Indgår ikke i 

miljørapport. 

Vand Der forventes ingen væsentlige påvirkning af 

grundvand eller overfladevand. 

   x Indgår ikke i 

miljørapport. 

Luft Direktivets udpegning af sommerhusområder 

der kan overføres til byzone, vurderes ikke at 

medføre ændringer i områdernes anvendelse og 

karakter, der vil kunne medføre væsentligt 

øgede trafikstrømme af betydning for luftforu-

rening og CO₂.   

  x Indgår ikke i 

miljørapport 

Klimatiske fakto-

rer 

Der forventes ingen væsentlige konsekvenser 

ift. klimatiske faktorer samt klimatilpasning. 

  x Indgår ikke i 

miljørapport. 

Landskab og vi-

suelle forhold 

Hvis der planlægges for ændrede og øgede 

byggemuligheder kan det eventuelt ændre de 

visuelle konsekvenser og påvirke de landskabe-

lige interesser i kystlandskabet, herunder even-

tuelle kulturmiljø interesser, i og omkring om-

x x  Landskabet, 

herunder  

kystlandskab 

og kulturmil-

jø mv indgår 

i miljørap-
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Miljøfaktorer Mulig påvirkning Forventet væsentlighed af påvirkning Scoping 

Væsentlig Afhængig 

af imple-

mentering 

Mindre 

væsentlig 

rådet.  

Dette vil dog også afhænge af den konkrete 

lokalplanlægning. 

porten.  

Kulturarv Der forventes ingen væsentlig påvirkning af 

kulturarv. Arkæologiske forhold er reguleret af 

museumsloven. 

  x  Indgår ikke i 

miljørapport. 

Risiko og ulykker Der forventes ingen væsentlig indflydelse på 

risikoforhold. 

  x Indgår ikke i 

miljørapport. 

Ressourceeffekti-

vitet 

Der forventes ingen væsentlig indvirkning ved 

udpegningen af sommerhusområder der kan 

overføres til byzone.  

  x Indgår ikke i 

miljørapport. 

Kumulative effek-

ter 

De miljømæssige konsekvenser af udpegningen 

af sommerhusområder, der kan overføres til 

byzone, kan påvirkes af anden tilgrænsende 

byudvikling og andre arealudlæg som fastsæt-

tes kommuneplanerne.  

 x x Indgår ikke. 

i miljørap-

port. 

 

   

3.2 Forhold til andre planer og programmer  

Som led i miljøvurderingen vil det blive vurderet om planen kan være i strid med 

andre statslige planer, strategier og handlingsplaner. Følgende kan være relevante: 

Tabel 2:  Relevante statslige planer og målsætninger 

Emne Målsætninger 

Natura 2000-planer 2016-21 I medfør af Lov om miljømål mv. for internationale 

naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) LBK nr. 

119 af 26/01/2017. 

Der er fastsat udpegningsgrundlag, beskyttelsesni-

veau og målsætninger for Natura 2000-områderne.  

I henhold til Habitatdirektivet må der ikke gennem-

føres planer eller projekter, der kan beskadige eller 

ødelægge yngle- eller rasteområder for visse arter 

(bilag IV-arter). 

Vandområdeplaner 2015-21 I medfør af miljømålsloven. 

Der er fastsat målsætninger for Danmarks kyst-

vande, søer, vandløb og grundvand. 

Beskyttelsen af grundvandet er geografisk og kva-

litativt kortlagt i grundvandskortlægning som ud-

møntet i Bekendtgørelse nr. 246 af 15. marts 2017 

om udpegning af drikkevandsressourcer. 

Fingerplan 2017 I medfør af § 3 og § 5j, stk. 4 i Lov om planlæg-

ning (planloven) nr. 1529 af 23/11/2015.  
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Direktivet fastsætter bestemmelser og geografiske 

afgrænsninger af byområder, grønne kiler m.v., 

samt sommerhusområder i kystnærhedszone der 

kan overføres til byzone mv. 
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4 Metode til miljøvurderingen 

Miljøvurderingen gennemføres som en vurdering af, hvorvidt og i hvilket omfang, 

der forventes at være væsentlige indvirkninger på enkelte miljøfaktorer, som iden-

tificeret i denne rapport, på grundlag af de nedenfor nævnte kriterier, indikatorer og 

data.   

Miljøvurderingens anden del gennemføres som en vurdering af, hvorvidt planen 

stemmer overens med de miljømålsætninger, som er fastlagt i forskellige hand-

lingsplaner/strategier på nationalt niveau, jf. ovenfor. 

4.1 Geografisk afgrænsning 

Landsplandirektivet gælder for op til fire nærmere afgrænsede kystnære områder i 

Danmark, hvor eksisterende sommerhusområder udpeges til at kunne overføres til 

byzone.  

Miljøvurderingen vil med afsæt i de udpegede områder vurdere de sandsynlige mil-

jøpåvirkninger som kan identificeres i og omkring de ansøgte arealer med en ud-

bredelse, der afhænger af områdernes karakter og landsplandirektivets nærmere 

indhold. 

4.2 Detaljeringsgrad 

Ifølge miljøvurderingsloven skal miljørapporten kun indeholde de oplysninger, 

som med rimelighed kan forlanges med hensyn til aktuelle og gængse vurderings-

metoder, og til planens detaljeringsgrad. Der skal endvidere tages hensyn til på 

hvilket trin planen befinder sig i et beslutningsforløb/planhierarkiet, og hvorvidt 

bestemte forhold vurderes bedre på et andet trin.  

Realisering af landsplandirektivets muligheder for overførsel af sommerhusområ-

der til byzone skal følges op af kommune- og lokalplanlægning, hvor det vil være 

op til kommunen at fastsætte det nærmere planlægningsmæssige indhold og foreta-

ge en miljøvurdering af påvirkninger og afværgeforanstaltninger på et mere kon-

kret niveau. Konsekvensvurderingen af landsplandirektivet vil derfor være afgræn-

set til vurderinger på et overordnet niveau. 
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4.3 Vurderingskriterier, indikatorer og databehov 

I nedenstående tabel er der foreslået en række kriterier og indikatorer til brug for 

vurderingen af de sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger, der er identificeret 

ovenfor i afsnit 3.1. 

De sandsynlige væsentlige miljøfaktorer omfatter: 

› Naturinteresser, herunder beskyttet natur, fredskov og skovbyggelinje. 

› Landskabet, herunder kystlandskabet og kulturmiljø mv. 

 

Tabel 3:  Vurderingskriterier, indikatorer og databehov. 

Miljøfaktorer Vurderingskriterier Indikatorer Databehov 

Natur Mulig påvirkning af naturin-

teresser i områderne, herun-

der arealer med beskyttet 

natur, fredskovsarealer og 

skovbyggelinjer. 

Er der natur- og 

fredskovsarealer i 

eller omkring om-

råderne og i hvilken 

grad påvirkes disse.  

Kvalitativt  

 

Landskab og visu-

elle forhold 

Mulig landskabelig påvirkning 

af kystlandskabet, herunder 

ændrede visuelle konsekven-

ser for byprofil og kystland-

skab.  

Hvordan og i hvilket 

omfang vil påvirkes 

arealerne i kyst-

landskabet og det 

omkringliggende 

landskab. 

Kvalitativt 
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5 Berørte myndigheder 

Ifølge miljøvurderingslovens § 32, jf. § 10 og § 11 skal der som led i gennemførel-

sen af miljøvurderingen og afgrænsning af miljørapportens indhold foretages hø-

ring af berørte myndigheder.  

Ved en berørt myndighed forstås en myndighed, som på grund af dens specifikke 

miljøansvar eller lokale og regionale kompetencer kan forventes at blive berørt af 

planens indvirkning på miljøet. 

Der er identificeret følgende potentielle berørte myndigheder af planen, der høres i 

forbindelse med miljøvurderingen af landsplandirektivet: 

› Miljø- og Fødevareministeriet, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Kystdirektora-

tet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Forsvarsministeriet, Kirkemini-

steriet, Kulturministeriet, Slots- og Kulturstyrelsen, Transport-, Bygnings- og 

Boligministeriet, Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen, Vejdirektoratet. 

› Region Sjælland, Region Midtjylland og Region Syddanmark. 

› Fanø, Stevns, Vordingborg og Aarhus kommuner. 

› Nabokommuner til Fanø, Stevns, Vordingborg og Aarhus kommuner. 

 

 

 

 


